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“กรุงเทพโสภณ” TOP OF MIND ลูกค้าเลือกเราเป็น
อันดับแรก
สำ�หรับลูกค้า ลูกค้ามองเห็นบริษทั เป็นผูท้ ช่ี ว่ ยให้ลกู ค้าสามารถเพิม่ ยอดขาย โดยทีบ่ ริษทั เข้าไปช่วยในเรือ่ งการบริหารต้นทุนและขบวนการ
ในการออกแบบ Solution ที่ดีเยี่ยมโดยผ่านระบบ IT
สำ�หรับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภายในตัวบุคคล โดยใช้จุดแข็งเป็นหลัก “Strength Development Program”
บริษัทได้แบ่งวัตถุประสงค์ ออกเป็น 3 วัตถุประสงค์หลักตามกลุ่มบริษัท ดังนี้
บริษทั กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน) สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ลกู ค้าโดยการให้การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านกลุม่ บริษทั และเกิดผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำ�กัด รักษาและประยุกต์การให้บริการคลังสินค้าและท่าเรือโดยมีการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำ�กัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารข้อมูลมีการให้บริการในเชิงสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าโดยไม่ให้
เกิดความผิดหวังจากลูกค้า
ค่านิยมของกลุ่ม บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน) มีดังนี้
Service Excellence ด้วยการนำ�นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่ๆมาใช้
1.

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพในการนำ�มาเชือ่ มโยงกับงานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายและเพิม่ มูลค่าให้กบั การบริการ

2.

แสวงหาโอกาสในการปรับปรุง และริเริ่มการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำ�งาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

Professional Teamwork ความร่วมมือเป็นปึกแผ่น ผ่านทุกช่องทาง ที่ลูกค้าได้พบและเข้าถึง
1.

แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมทั้งผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการทำ�งาน เพื่อให้งานสำ�เร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมาย

2.

ประสานและให้ความร่วมมือในการทำ�งานต่อทุกหน่วยงานเพื่อให้งานสำ�เร็จและเกิดความราบรื่นในการทำ�งาน

3.

แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณในการทำ�งาน และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

Employee Development พัฒนาศักยภาพ ของแต่ละบุคคลอย่างสูงสุด
1.

แสดงให้เห็นถึงความไฝ่รู้ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.

ยินดีรับ และอาสาทำ�งานอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองค้นพบ
และได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

Customer Orientation ลูกค้าต้องไม่ผิดหวัง
1.

ค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยคำ�นึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ขจัดข้อร้องเรียน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
เหนือความคาดหมาย

2.

ให้บริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า และตัดสินใจได้ตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน

3.

ปรับปรุงและพัฒนา การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจ และประทับใจต่อลูกค้า

สารบัญ Contents
สารจากประธาน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
ปัจจัยความเสี่ยง
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ข้อพิพาททางด้านกฎหมาย
ผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างการจัดการ
การกำ�กับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
รายการเกี่ยวโยง
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน

2
4
6
9
11
13
14
18
19
20
21
22
30
55
56
57
58
64
66
67
70

Chairman Message
Audit Committee Report
General Information
Financial Statements Summary
Risk Factors
Policy and Business Operation Overview
Business Attributes
Assets using in business operation
Legal Disputes
Shareholders
Dividend Payment Policy
Management Structure
Good Corporate Governance
Corporate Social Responsibility
Internal Control and Risk Management
Related Parties Transaction
Details regarding Directors and Executives
Management Discussion and Analysis
Report of the Board of Director’s
Responsibility for Financial Statements
Auditor’s Report
Financial Statements

112
114
116
119
121
123
124
128
129
130
131
132
140
165
166
167
168
174
176
177
180

สารจากประธาน
ในปี 2562 ธุรกิจของบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น
โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 28% ในขณะที่มีผลก�ำไรเพิ่มขึ้น
ประมาณ 11% ธุรกิจเอาท์ซอร์สทัว่ ไปของเรามีผลการท�ำงาน
ที่ดี อีกทั้ง ธุรกิจด้านคลังสินค้าและท่าเรือก็ท�ำได้ดีอีกด้วย
เช่นกัน คณะกรรมการบริษทั ขอเสนอให้เพิม่ อัตราเงินปันผลอีก
50 สตางค์ รวมเป็น 9.50 บาท
เป็ น เรื่ อ งสถานการณ์ ที่ ไ ม่ ดี ส� ำ หรั บ เราที่ เ ศรษฐกิ จ
ไทยมีการเติบโตลดลงจาก 4.2% ในปี 2561 มาเป็น 2.4%
ในปี 2562 เนื่องจากภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต
ทางการเกษตร การส่งออกลดลง จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วเดินทาง
เข้าประเทศน้อยลง การลงทุนและการใช้จา่ ยของภาครัฐลดลง
ซึ่ ง เกิ ด จากการอนุ มั ติ ง บประมาณของรั ฐ บาลประจ� ำ ปี
2562/2563 ล่าช้าเป็นหลัก
สภาวการณ์ต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะแย่ลงในปี 2563
ภัยแล้งในปัจจุบันรุนแรงที่สุดในรอบ 60 ปี การใช้จ่ายของ
ภาครัฐจะใช้เวลาพักใหญ่ในการท�ำเรือ่ งเบิกจ่าย การก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ก�ำลังลดลง การท่องเที่ยวจะลดลงประมาณ
30-50% ในช่วงครึ่งปีแรกเนื่องจากความหวาดกลัวและ
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ความจ�ำเป็นที่จะต้องยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้จะท�ำให้รายได้และการ
บริโภคลดลงต่อเนื่อง
การส่งออกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะล่าช้า
ออกไป อันเนื่องมาจากทุกประเทศทั่วโลกมีสถานการณ์
เร่งด่วนที่จะต้องยับยั้งไวรัสโควิด 2019 นักเศรษฐศาสตร์
บางคนเปรียบเทียบผลลัพธ์ตา่ ง ๆ เหมือนการประท้วงหยุดงาน
ทัว่ ไปทีท่ ำ� ให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก โควิด 2019
เป็นโรคทีม่ กี ารติดเชือ้ สูงมาก โดยแพร่ระบาดออกไปอย่างไม่
สิ้นสุด แม้ว่าโรคนี้จะไม่รุนแรงส�ำหรับคนส่วนใหญ่ แต่การ
เสียชีวิตสามารถมีอัตราที่สูงกว่าไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
ถึงสิบเท่า มีคนประมาณ 30,000-60,000 คนในสหรัฐอเมริกาที่
เสียชีวติ จากไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึง่ คิดเป็นอัตราประมาณ
.06% ของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 สามารถท�ำให้คนเสียชีวิตได้
ประมาณ 300,000 คนในสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 1%
ของผู้ที่ติดเชื้อ ดังนั้น โรคนี้จึงเป็นโรคที่หวาดผวากัน อีกทั้ง
ทางตอนเหนือของอเมริกาและยุโรปเหนือจะลดกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจลงไปสักพักหนึ่งจนกว่าความหวาดกลัวต่อโรค
นี้จะคลี่คลายลงไป ภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำอาจท�ำให้ปัญหา

ทางสังคมและการเมืองแย่ลง การต่อต้านรัฐบาลกึ่งทหารใน
ปัจจุบนั จะมีเพิม่ ขึน้ เราคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง
ครึง่ ปีแรกของปี 2563 จะมีตวั เลขเป็นศูนย์และจะกระเตือ้ งขึน้
บ้างเล็กน้อยในช่วงครึ่งปีหลัง
ในด้านการเงิน เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพเนื่องด้วย
ประเทศไทยจะยังคงมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลในจ�ำนวน
ที่สูงและประเทศไทยจะยังคงมีความสามารถทางการคลัง
ที่ จ ะลงทุ น ในโครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออก จึงหวังว่ารัฐบาลไทยจะสามารถด�ำเนินโครงการ
ต่างๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เพื่อพัฒนาอนาคตของ
ประเทศให้ดีขึ้นได้ คลังจัดเก็บเอกสารเพิ่มเติมของเราจะ
พร้อมในเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งจะเพิ่มความสามารถของ
บริษัทได้ประมาณ 36% ธุรกิจหลักของบริษัทเราก็คือการ
ดูแลกิจกรรมสนับสนุนลูกค้าของบริษทั โดยทัว่ ไป โดยเริม่ จาก
การจัดเก็บเอกสาร จากนั้นตามด้วยการที่ลูกค้าย้ายเข้าสู่
ระบบดิจิทัล
เราจะลงทุนอย่างต่อเนื่องในกระบวนการ ระบบและ

บุคลากรของบริษัทเพื่อท�ำการขยายและปรับปรุงคุณภาพ
การบริการของบริษัทที่มอบให้ลูกค้า บริษัทตระหนักถึง
ความจ�ำเป็นในการปฏิรูปให้เป็นระบบดิจิทัลและท�ำความ
เข้ า ใจกั บ แนวโน้ ม ในการปฏิ รู ป เป็ น ระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้
การด�ำเนินงานของบริษทั ไม่หยุดชะงักและถูกทิง้ ไว้เบือ้ งหลัง
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น
ลูกค้า ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและหน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ ที่ ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา สุดท้ายนี้
ขอขอบคุณผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่านทีท่ ำ� งานอย่างทุม่ เท
ให้กับบริษัทรวมทั้งเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัท
อย่างต่อเนื่อง

(นายโชติ โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายโอวาท พันธุป์ รีชากิจ และนายอรุณ จิรชวาลา
เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติ
และเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือ่ ง คุณสมบัตแิ ละขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ตามกฎบั ตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในการก�ำกั บ ดู แ ล
การด�ำเนินงานของบริษทั ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงาน
ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของฝ่ า ยจั ด การ
อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนด�ำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่า
ฝ่ายจัดการได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษทั อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�ำคัญต่ อ การ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเป็นอิสระในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

ให้มกี ารปรับปรุงการด�ำเนินงานเพือ่ น�ำไปสูก่ ารบริหารจัดการ
ที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อบริษัท
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมี การประชุ ม
รวม 4 ครัง้ โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ
ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระ
ส�ำคัญได้ดังนี้
1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็น
ชอบ ต่องบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2562
ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ รวมทั้งได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อปรึกษา
หารื อ กั น อย่ า งเป็ น อิ ส ระถึ ง ประเด็ น ส� ำ คั ญ ในการจั ด ท� ำ
งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้
งบการเงิ น นอกจากนี้ ยั ง ได้ พิ จารณาข้ อ เสนอแนะของ
ผู้สอบบัญชีเพื่อการปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุม

ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงาน 5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของบริษัทอย่างถูกต้องในสาระส�ำคัญตามที่ควร เป็นไป ให้กับคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยได้เสนอ
ตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ความเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารงาน
ของฝ่ายจัดการ ซึง่ ฝ่ายจัดการได้รบั ข้อเสนอแนะไปพิจารณา
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผล ตรวจสอบยังได้ประเมินตนเองถึงผลการปฏิบัติงานของ
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ น�ำผลไปเป็นแนวทางการพัฒนา
ผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย การปฏิบัติงานต่อไป
โดยจัดเป็นวาระหลักในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน 6. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นรายการการค้าปกติของ ตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ธุรกิจ และให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมถึงมีการ ที่ ดี ข องกิ จ การ ตามข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
แห่งประเทศไทย
3. ก า ร ส อ บ ท า น ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น
และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานเพื่ อ ประเมิ น
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
โดยการพิ จ ารณารายงานผลการตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ และติดตามให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบ
ในปี 2562 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในส�ำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ผลการ
ตรวจสอบภายในไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระท�ำทุจริต หรือ
ข้ อ บกพร่ อ งที่ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายร้ า ยแรง ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่ท�ำให้มั่นใจว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้
4. การกำ�กับดูแลและให้ข้อเสนอแนะงานตรวจสอบ
ภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบ
ภายใน ครอบคลุมภารกิจ ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ การให้ขอ้ เสนอแนะ
และสอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2562 รวมทัง้
ก�ำกับติดตามและพิจารณาการปรับปรุงแผนการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมหากจ�ำเป็น ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระ
ครอบคลุ ม กิ จ กรรมที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งเพี ย งพอและ
มีประสิทธิผลเป็นทีน่ า่ พอใจ สอดคล้องกับเป้าหมายทีก่ ำ� หนด

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก ก�ำหนด
ค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้ง
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�ำเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติ
แต่งตัง้ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ส�ำหรับปี 2562 มีมติแต่งตัง้
ส�ำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ
ด้วยความเป็นอิสระ มีการแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการรับรูข้ อ้ มูลทัง้ จากผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ าน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพือ่ ประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยสรุป จากการสอบทาน และพิจารณาเรื่องต่างๆ
ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ ด� ำ เนิ น การตลอดปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั กรุงเทพโสภณ
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสม ที่สร้างความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน
และมี การปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้

(นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำ�ปี 2562
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
ชื่อ
ประเภทของธุรกิจ

: บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท (1) ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้เช่าเพื่อ
: ประกอบธุรกิจคลังสินค้าและรับฝากเอกสาร (2) คลังสินค้า ด�ำเนินการโดยบริษัทย่อย
(3) รับฝากเอกสาร ด�ำเนินการโดยบริษัทย่อย

ส�ำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
: กรุ
งเทพมหานคร 10140

หมายเลขทะเบียนบริษัท

:
:
:
:

โฮมเพจ
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

0107537002435
www.kwc.co.th
0-2871-3191-5 กด 1
0-2427-0964
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท
: แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทุนช�ำระแล้ว 60,000,000 บาท
: ณ
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ทุนช�ำระแล้ว

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ประเภทของธุรกิจ

: บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
: ประกอบกิจการคลังสินค้า และท่าเรือขนถ่ายสินค้า มีคลังสินค้า 2 แห่ง พื้นที่รวม
29,000 ตารางเมตร

ส�ำนักงานใหญ่

่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
: ตักรุ้งงอยูเทพมหานคร
10140

ที่ตั้งคลังสินค้า 2 แห่ง

1. คลังสินค้าบางปะกอก เลขที่ 185/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
: 2. คลังสินค้าส�ำเหร่ เลขที่ 289/1 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600
มีคลังสินค้า 2 แห่ง พื้นที่รวม 29,000 ตารางเมตร

หมายเลขทะเบียนบริษัท
โฮมเพจ
โทรศัพท์

: 0105534087373
: www.kwclogistics.in.th
: 0-2781-3191-5 กด 2

ชื่อ
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด (ต่อ)
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว

: 0-2427-0964
: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทุนจดทะเบียน 5,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทุนช�ำระแล้ว 5,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
: บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
ชื่อ
ประเภทของธุรกิจ

: ประกอบกิจการรับฝาก และบริหารเอกสาร

ส�ำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
: กรุงเทพมหานคร 10140

ที่ตั้งคลังเอกสาร 1 แห่ง

: ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 ถนนพิมพา-แสนภูดาษ อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์ 0-3857-7365-7 โทรสาร 0-3857-7368

หมายเลขทะเบียนบริษัท

: 0105538117803

โฮมเพจ

: www.kdc.co.th
: 0-2871-3191-5 กด 3
: 0-2427-0964

โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
: ณ
1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ทุนช�ำระแล้ว

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทุนช�ำระแล้ว 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
: ณ
1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง
: เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
: 0-2009-9000
โทรศัพท์
: 0-2009-9991
โทรสาร

รายงานประจำ�ปี 2562
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ผู้สอบบัญชี
บริษัท ส�ำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด

โทรศัพท์

่ 518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
: เลขที
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: 0-2250-0634, 0-2252-2860, 0-2254-8386-7

โทรสาร

: 0-2254-1210, 0-2255-2518

ที่ตั้ง

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ส�ำนักกฎหมายธรรมนิติ
เลขที่ 2/2 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
: กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ตั้ง

: 0-2252-1260, 0-2655-0711
: 0-2252-1104, 0-2655-0708

โทรศัพท์
โทรสาร

ที่ปรึกษาการตรวจสอบภายใน
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ำกัด
เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
: แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ที่ตั้ง

: 0-2596-0500 ต่อ 520, 521
: 0-2596-0539

โทรศัพท์
โทรสาร

ข้อมูลสำ�คัญอื่น
-ไม่มี-
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สินทรัพย์รวม (หน่วย : พันบาท)
662,123
89%

615,401
89%

ปี 2562

630,840
91%

ปี 2561

742,977

ปี 2560

688,660
80,854
11%

694,388
73,259
11%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

63,548
9%

หนี้สินรวม

รายได้รวม และการวิเคราะห์
(หน่วย : พันบาท)
243,066
66%

175,631
60%

ปี 2562

156,800
59%

ปี 2561

371,010

ปี 2560

290,560
102,226
28%
25,693
7%
25
0%

ค่าใช้จ่ายรวม

263,730
91,854
32%
23,034
8%
41
0%

ก�ำไรสุทธิ

ภาษีเงินได้

85,119
32%
21,726
8%
84
0%

ดอกเบี้ยจ่าย

รายงานประจำ�ปี 2562
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(หน่วย : พันบาท)

รายการ

2562

%

2561

%

2560

%

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว
สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม

265,889
205,250
438,931
742,977
42,290
80,854
662,123
371,010

36
28
59
100
6
11
89
100

250,218
194,012
409,058
688,660
42,752
73,259
615,401
290,560

36
28
59
100
6
11
89
100

262,715
211,313
396,821
694,388
37,806
63,548
630,840
263,730

38
30
57
100
5
9
91
100

ค่าใช้จ่ายรวม
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

243,066
25
25,693
102,226

66
0
7
28

175,631
41
23,034
91,854

60
0
8
32

156,800
84
21,726
85,119

59
0
8
32

หน่วย

2562

2561

2560

อัตราส่วน
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio : CR)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR)

เท่า
เท่า

6.29
4.85

5.85
4.54

6.95
5.59

2. อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร 		
อัตราส่วนก�ำไรขั้นต้น (Gross Margin : GM)
อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)

%
%
%

34.49
27.55
15.44

39.55
31.61
14.93

40.55
32.28
13.49

3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน 		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (Return on Fixed Asset : ROFA)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover : ATO)

%
%
เท่า

13.76
23.29
0.50

13.34
22.46
0.42

12.26
21.45
0.38

4. อัตราวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity : D/E)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (Interest Coverage : IC)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Paid Out : DP)

เท่า
เท่า
%

0.12
5,119
55.76

0.12
2,818
58.79

0.10
1,278
56.39

5. ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value per share : BVS)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share : EPS)
เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per share : DVS)

บาท
บาท
บาท

110.35
17.04
9.50*

102.57
15.31
9.00

105.14
14.19
8.00**

6. อัตราการเติบโต
สินทรัพย์รวม (Asset Growth)
รายได้รวม (Revenue Growth)

%
%

7.89
27.69

(0.82)
10.17

8.84
8.27

7. ความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ 		
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover)
ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย (Average day of Collection)

เท่า
วัน

6.71
54.42

5.69
64.20

6.16
59.26

* ภายใต้การอนุมัติของผู้ถือหุ้น
**และเงินปันผลพิเศษ 10.00 บาทต่อหุ้น
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง
1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ กรณีเศรษฐกิจมีการ
ชะลอตั ว หรื อ ตกต�่ ำ อย่ า งมาก การใช้ บ ริ การของลู ก ค้ า
ทั้งส่วนธุรกิจด้านคลังสินค้าและคลังเอกสารจะลดลงและ
มีผลกระทบต่อรายได้โดยตรง ซึ่งเรื่องนี้บริษัทได้มีนโยบาย
ให้มีทีมงานติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเตรียม
แผนการด�ำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว และ
คอยมองหาโอกาสใหม่ๆ

5. กฎระเบี ย บของทางราชการ เนื่ อ งจากที่ ตั้ ง
ของคลังสินค้า ปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นพื้นที่
ประกอบธุรกิจคลังสินค้า เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่น ท�ำให้อาจ
มี ป ั จ จั ย เสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ข้ อ ห้ า มหรื อ ข้ อ จ� ำ กั ด อื่ น ในการใช้
รถบรรทุกขนาดใหญ่ ส�ำหรับผลกระทบของพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ส่งผลให้บริษัทมี
แนวโน้มเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสูงขึ้น ท�ำให้ต้นทุน
ในการด�ำเนินงานสูงขึ้น นอกจากนี้ อาจมีกฎระเบียบอื่นๆ
2. ความเสีย่ งทางด้านการเงิน ซึง่ มีความไม่แน่นอน ที่อาจเป็นอุปสรรคในการด�ำเนินกิจการ ซึ่งบริษัทก็ได้มีการ
เกิดขึ้นตามสภาวะของตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ อย่างใกล้ชิด
และต่างประเทศตลอดจนเหตุการณ์ส�ำคัญต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม บริษัทอาจได้รับผลกระทบ
6. การส�ำรองข้อมูลในระบบงาน เนื่องจากกิจการ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องทางการเงิน อัตรา คลังเอกสาร มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า และมีระบบการ
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น จึงมีนโยบายด้าน ค้นหาทีด่ ี สามารถบริการได้รวดเร็ว ถูกต้อง ระบบส�ำรองข้อมูล
การบริหารการเงินอย่างรัดกุม มีการติดตามทวงถามลูกหนี้ จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ให้ ความส� ำ คั ญ จึ ง มี ก ารส� ำ รองข้ อ มู ล
การค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันหนี้สูญหรือเกิดหนี้ค้างช�ำระ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (DR Site) มีการส�ำรอง
ยาวนาน มีการควบคุมค่าใช้จ่ายตามความจ�ำเป็นและเกิด ไฟฟ้ า ในกรณี ฉุ ก เฉิ น และมี การทดสอบการกู ้ คื น ข้ อ มู ล
ความคุ้มค่าในการลงทุนแต่ละโครงการ รวมทั้งจัดให้มี อย่างสม�่ำเสมอ
การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเงินและมีการรายงาน
ผลการด�ำเนินงานเป็นรายเดือน เพื่อให้การแก้ไข ปรับปรุง
7. บุคลากร บริษัทมองเห็นความส�ำคัญในเรื่องของ
เป็นไปได้ทันท่วงที
การพัฒนาบุคคลากรโดยเน้นจุดแข็งของพนักงานเป็นหลัก
บริษัทจึงต้องด�ำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับ
3. ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ก็เป็นปัจจัยความเสีย่ ง เทคโนโลยีตา่ งๆมีประสิทธิภาพกับองค์กรมากขึน้ และมองเห็น
ทีส่ ำ� คัญ เนือ่ งจากธุรกิจคลังสินค้า มีทตี่ งั้ อยูบ่ ริเวณใกล้แม่นำ 
�้ ธุรกิจใหม่ๆที่ทางบริษัทจะเข้าไปตีตลาด เพื่อที่จะวางแผน
ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบป้องกันที่ดี ได้แก่ การจัดเตรียม สร้างบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยการสรรหาหลักสูตรต่างๆ
กระสอบทราย, ระบบเครื่องสูบน�้ำ, ประตูกั้นน�้ำอลูมิเนียม เพือ่ อบรมและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ความสามารถด้าน
แบบเสียบถอด และมีการตรวจสอบ มอบหมายหน้าที่ให้มี วิทยาการเพิ่มขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการที่ดี
การติ ดตามข่ าวสารที่เกี่ย วข้อ ง ตรวจสอบอุป กรณ์ ใ ห้ มี แก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
ความพร้อมใช้งานตลอดเวลา และจัดให้มีการประกันภัย
ความเสียหายทรัพย์สินจากภัยต่างๆ
8. การขายและการตลาด ปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง
ของตลาดและผู้บริโภค ทางบริษัทต้องมีความตื่นตัวในการ
4. อัคคีภัย เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทย่อย ให้ บ ริ การแก่ ลู ก ค้ า เก่ า และลู ก ค้ า ใหม่ ด ้ ว ยการให้ บ ริ การ
ทั้ง 2 บริษัท เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในราคายุติธรรม รวมทั้ง
และรับฝากสินค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ จึงเห็น จัดตั้งหน่วยงานดูแลลูกค้าหลังการขาย (Customer Care)
ความส�ำคัญในการจัดให้มีระบบป้องกันที่เหมาะสม เช่น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดูแลลูกค้าว่าลูกค้าจะได้รับ
ระบบ Smoke Detector, Heat Detector, ระบบปั๊มน�้ำ, การบริการเหนือความคาดหมาย
ท่อดับเพลิง และถังดับเพลิง ตลอดจนมีการตรวจสอบและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยจาก
ไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งมีการฝึกซ้อมดับเพลิงให้สอดคล้องตาม
กฎหมาย รวมทั้งได้มีการประกันภัยทั้งทรัพย์สินของบริษัท
และของลูกค้าตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้า
รายงานประจำ�ปี 2562
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9. โครงสร้างคลังสินค้าและการดูแลคลังสินค้า
รวมทั้งคลังเอกสาร ทางบริ ษั ท ได้ มี การจั ด จ้ า งบริ ษั ท
ที่ปรึกษา โดยให้มีการส�ำรวจความปลอดภัยของโครงสร้าง
และระบบต่างๆ ตลอดจนมีโปรแกรมในการซ่อมบ�ำรุงและ
ปรับปรุง เพื่อให้คลังสินค้าและคลังเอกสารมีความปลอดภัย
และพร้อมใช้งานตลอดเวลา
10. โครงสร้ า งและการดู แ ลท่ า เรือ ทางบริ ษั ท
ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้ด�ำเนินการส�ำรวจและซ่อมบ�ำรุง
โครงสร้างท่าเรืออย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนีย้ งั มีการตรวจสอบ
ดูแล ความปลอดภัยท่าเรือตามมาตรฐาน ISPS Code
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ
11. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ปั จ จุ บั น การแข่ ง ขั น
ทางธุรกิจมีมากขึ้น บริษัทจึงเปิดช่องทางให้ลูกค้า สามารถ
เข้าถึงข้อมูลของตนเอง ที่ได้ด�ำเนินกาฝากไว้กับบริษัท หรือ
สามารถเรียกใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบ online computer
แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสท�ำให้ถูกโจมตี ได้รับ
ผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผ่านระบบ internet
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจรั่วไหลและส่งผลกระทบต่อ
ลูกค้า ทางบริษทั จึงได้ลงทุนระบบป้องกันภัยต่างๆ ตลอดจน
วางมาตรฐานการดู แ ลความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ลู ก ค้ า
ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึง่ ได้ดำ� เนินการตรวจรับรอง
อย่างต่อเนื่อง
12. Technology Distribution ข้อมูลเอกสาร
ทีส่ ำ� คัญของลูกค้า ปัจจุบนั อยู่ในรูปแบบ Digital หรือถูกแปลง
ให้อยู่ในรูป Digital มากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องการ Technology
ในการบริหารจัดการที่ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
เพียงพอ ซึง่ บริษทั ได้ลงทุนระบบ จัดเก็บและบริหารเอกสาร
และข้อมูลระดับองค์กร (Enterprise Content Management)
เพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนั้นอาจส่งผลให้เอกสารบางส่วน
ที่ ไม่จ�ำเป็น มีปริมาณลดลง ซึ่งบริษัทได้ค�ำนึงถึงปัจจัย
ความเสี่ ย งนี้ และมุ ่ ง เน้ น พยายามพั ฒ นาบริ การใหม่ ๆ
ที่ มี คุ ณ ค่ า กั บ ธุ ร กิ จ ของลู ก ค้ า เพื่ อ น� ำ มาชดเชยธุ ร กิ จ
ที่อาจจะลดลงในอนาคต

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ในปี พ.ศ. 2537 บริษัทได้โอนกิจการคลังสินค้าทั้งหมด
1. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์
ให้ บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด เดิมชื่อ บริษัท
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
มุ่งมั่น ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง เพื่อความพึงพอใจ เค.ดับบลิว.ซี คลังสินค้า ได้มีการเปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเช่าไปด�ำเนินการแทน
ของผู้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้ซื้อที่ดินอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้
บริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด เช่าไป
2. ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
บริ ษั ท กรุ ง เทพโสภณ จ� ำ กั ด (มหาชน) เดิ ม ชื่ อ ด�ำเนินกิจการด้านรับฝากและบริหารเอกสาร
ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท
“บริษัท กรุงเทพคลังสินค้า จ�ำกัด” ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2504
โดยธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการ ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
ประกอบกิจการคลังสินค้าและได้รบั อนุญาตให้เป็นผูป้ ระกอบ 10 บาท
กิจการคลังสินค้าจากกระทรวงพาณิชย์ โดยเช่าคลังสินค้า
3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ของผู้อื่นด�ำเนินการในระยะแรก
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ประกอบ
ในปี พ.ศ. 2508 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
30 ล้านบาท เพื่อใช้ขยายกิจการโดยซื้อที่ดินและอาคาร กิจการโดยเน้นพัฒนาที่ดินเดิมของบริษัท ซึ่งมีคลังสินค้า
คลังสินค้าจากธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 2 แห่ง อยู่แล้ว (โดยให้บริษัทย่อย บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์
คือ ที่ดินบริเวณแขวงบางปะกอก จ�ำนวน 32 ไร่เศษ พร้อม จ�ำกัด เป็น ผู้เช่าไปด�ำเนินการ) ที่ดินเหล่านี้บางแห่งอยู่ใน
ท่าเทียบเรือเดินทะเล และอาคารคลังสินค้าจ�ำนวน 16 หลัง ท�ำเลธุรกิจ ซึง่ บริษทั ก�ำลังศึกษาลูท่ างทีจ่ ะพัฒนา อีกส่วนหนึง่
แห่งที่สอง คือ ที่ดินบริเวณเชิงสะพานพุทธ ฝั่งธนบุรี เนื้อที่ เป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้ว และให้บริษัท
1 ไร่เศษ พร้อมอาคารคลังสินค้าปลูกเต็มเนื้อที่ และบริษัท ย่อยเช่าไปเพื่อด�ำเนินธุรกิจ เช่น การขยายคลังเอกสารที่ตั้ง
ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 แปลง พร้อมอาคารคลังสินค้าจ�ำนวน อยู่ที่ดินที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
1 หลัง ในท้องที่แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
บริษทั ได้ประกอบกิจการด้านการลงทุนโดยการถือหุน้ บริษทั ย่อย โดยบริษทั จะได้รบั ประโยชน์ในรูปของเงินปันผลเป็นการ
ตอบแทนการลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริษัท

บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด

ประเทศ

ไทย
ไทย

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ให้บริการโลจิสติกส์ 99.9996 ของทุนจดทะเบียน 5.5 ล้านบาท
กิจการคลังเอกสาร 99.9989 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

หมายเหตุ : 1) หุ้นของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ จ�ำนวน 50,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท และ หุ้นบุริมสิทธิ จ�ำนวน 5,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
2) หุ้นของบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จ�ำนวน 1,000,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท

รายงานประจำ�ปี 2562
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ไม่รวมรายได้อื่นๆ ตามงบการเงินรวมรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 2562
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

กลุ่มธุรกิจ

ด�ำเนินการโดย

โลจิสติกส์

บริษัท เคดับบลิวซี
โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร
จ�ำกัด
บริษัท กรุงเทพโสภณ
จ�ำกัด (มหาชน)
รวม

รับฝาก
เอกสาร
การลงทุน

% การ
ถือหุ้น
ของบริษัท
99.9996

รายได้ (ปี)
2562

%

2561

%

2560

%

53,674

12.79

50,303

14.80

50,194

16.05

99.9989

312,437

74.43

236,050

69.42

207,787

66.42

100.00

53,638

12.78

53,638

15.78

54,839

17.53

419,749

100.00

339,991

100.00

312,820

100.00

ที่มา :  งบการเงินรวมของบริษัท
* ตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด แยกตามประเภทของหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การถือหุ้นตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ 5)

กรรมการ บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด  2 คน
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
รวม

การถือครอง
หุ้นสามัญ

การถือครอง
หุ้นบุริมสิทธิ

รวม

จ�ำนวน
หุ้น

%

จ�ำนวน
หุ้น

%

จ�ำนวน
หุ้น

%

2

0.004

-

-

2

0.004

49,998 99.996 5,000 100.00 54,998 99.996
50,000 100.00 5,000 100.00 55,000 100.00

ตารางที่ 2 : สัดส่วนการได้รับเงินปันผลตามสิทธิและประเภทของหุ้น ในบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การถือหุ้นโดยค�ำนวณตามสิทธิในการ
ได้รับเงินปันผลของบริษัท

กรรมการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด  2 คน
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
รวม
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

การถือครองหุ้น

รวม

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

%

2

-

2

0.004

49,998

5,000

54,998

99.996

50,000

5,000

55,000

100.00

ตารางที่ 2 : สัดส่วนการได้รับเงินปันผลตามสิทธิและประเภทของหุ้น ในบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)
การถือหุ้นโดยค�ำนวณตามสิทธิในการ
ได้รับเงินปันผลของบริษัท

การถือครองหุ้น

รวม

หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

%

กรรมการบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด 2 คน
   - รับเงินปันผลส่วนที่เหลือ หลังการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ

2

-

2

0.0004

บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
  - รับเงินปันผลจากการถือหุ้นบุริมสิทธิ อัตรา 90%
    (55,000x10x90%) **
  - ร่วมรับเงินปันผลส่วนที่เหลือ หลังการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ

-

495,000

495,000

90.00

49,998

5,000

54,998

9.9996

รวมสิทธิรับเงินปันผล
รวม

49,998
50,000

500,000
500,000

549,998 99.9996
550,000 100.00

** ตามข้อบังคับของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด ก�ำหนดว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 90
ของจ�ำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย และมีสิทธิรับเงินปันผลส่วนที่เหลือร่วมกับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละเท่าๆกัน ต่อจ�ำนวนหุ้นรวม

(ค) แนวทางการพัฒนาธุรกิจ
ลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รือ บริก าร การตลาดและการ
บริ ษั ท ได้ มี การเปลี่ ย นชื่ อ จาก บริ ษั ท เคดั บ บลิ ว ซี
แข่งขัน การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ และแนวโน้ม
คลังสินค้า จ�ำกัด เป็น บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
การขยายธุรกิจในอนาคต มีดังต่อไปนี้
และได้ยกเลิกใบอนุญาตคลังสินค้าสาธารณะกับกระทรวง
1. บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
พาณิชย์เพื่อที่บริษัทจะสามารถด�ำเนินธุรกิจได้หลากหลาย
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้า เพื่อให้ ยิ่งขึ้นตามความต้องการของตลาด
2. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
ลูกค้าทั่วไปเช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อเก็บสินค้าและมีท่าเรือ
(ก) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ส�ำหรับขนถ่ายสินค้า ซึง่ ได้รบั การรับรองจากกรมขนส่งทางน�ำ้
บริษทั ประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารเอกสาร
และพาณิชย์นาวีตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
ของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ISPS CODE (Interna- และสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Computer Back up media) ด้วย
ระบบบริ ห ารคลั ง เอกสารระดั บ โลกที่ ใ ช้ ร ะบบ Barcode
tional Ship & Port Facility Security Code)
เพื่ อ ความถู กต้ อ งรวดเร็ ว ในการค้ น หาและป้ อ งกั นความ
(ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ตลาดคลังสินค้า และท่าเรือในบริเวณใกล้เคียงมีการ ผิดพลาดภายในระบบการบริหารจัดการทีค่ ำ� นึงถึงปัจจัยต่างๆ
แข่งขันสูง ในด้านอัตราค่าเช่า บริษทั มีการปรับปรุงคลังสินค้า ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร สื่ออิเลคทรอนิคส์ ตลอดจนระบบ
โดยด�ำเนินการเปลี่ยนแผ่นมุงหลังคาจากกระเบื้องลอนคู่ การตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขัน้ ตอน มีแบบแผน โดยได้รบั
เป็นแผ่นเมทัลชีทและซ่อมแซมท่าเรือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015 รวมถึงบริการ
ตลอดเวลา ดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณคลังสินค้าและ การสแกนเอกสารเป็นเอกสารดิจิตอล พร้อมทั้ง จัดท�ำดัชนี
ท่าเรือ และมีพนื้ ทีก่ ว้างขวาง ให้ความสะดวกแก่ลกู ค้าในการ สืบค้น และให้บริการเช่าใช้ระบบการจัดการเอกสารดิจิตอล
ขนถ่ า ยสิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น จุ ด ขายของบริ ษั ท และเสนอราคา (Hosting Service) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานในการจัดเก็บ
ค่าบริการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการ และจัดการเอกสารดิจิตอลระดับองค์กรที่เรียกว่า Enterprise
Content Management Application หรือ ECM เพื่อ
รายอื่นๆ ในตลาดอย่างทัดเทียม
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ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการขององค์ กรในการได้ ข ้ อ มู ล
ทีร่ วดเร็ว เพือ่ ประกอบการตัดสินใจในการให้บริการแก่ลกู ค้า
และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน นอกจากนี้บริษัท
ยังได้ริเริ่มบริการใหม่ เช่น การจัดท�ำ  e-statement และ
น�ำส่งแทนลูกค้าในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ ที่มีต้นทุนถูกกว่า
รวดเร็วกว่า และส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ
แก่ลูกค้า ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ISO/IEC 27001     
(ข) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ธุรกิจรับฝากและบริหารเอกสาร และสื่ออิเลคทรอนิคส์
(Computer Back up media) เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น  
เนื่ อ งจากตลาดมี ความเข้ า ใจ และเล็ ง เห็ น ถึ ง ประโยชน์
การใช้บริการว่าสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
ตอบสนองด้านบริการแก่ลกู ค้า ท�ำให้การให้บริการสะดวกและ
รวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น ลดปัญหาต่างๆ ที่ส�ำคัญอาทิเช่น
ลดค่าใช้จา่ ยได้ในระยะยาว ประหยัดเนือ้ ทีท่ จี่ ะใช้ในการจัดเก็บ
และป้องกันความเสี่ยงจากการเก็บเอกสาร และข้อมูลไว้ใน
สถานประกอบการ ฯลฯ ในปีทผี่ า่ นมาการท�ำการตลาดมีรปู แบบ
ที่เปลี่ยนไปมากพอสมควร การแข่งขันมี 2 ลักษณะ คือ
1. การแข่งขันในผลิตภัณฑ์และบริการเดิม มีทั้งการ
ขยายรูปแบบการให้บริการในลักษณะทางลึกลงไป เช่น
บริการลงในรายละเอียดของตัวเอกสารที่ลูกค้าฝาก และ
การบริ การในแนวกว้าง คือ มีการให้บริการครอบคลุม
ทัว่ ประเทศทัง้ หมด ซึง่ เป็นการแข่งขันในเชิงของการให้บริการ
ขณะเดียวกัน การแข่งขันเชิงราคาก็ยังมีอยู่เนื่องจากคู่แข่ง
รายส�ำคัญๆ ต้องการส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้น
2. การแข่งขันในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ มีการ
น� ำ เสนอบริ การในการแปลงข้ อ มู ล เป็ น ดิ จิ ต อล ซึ่ ง เป็ น
แนวโน้มใหม่ส�ำหรับการใช้และบริหารข้อมูล เนื่องจาก
รูปแบบนี้สามารถจัดเก็บข้อมูลโดยใช้เนื้อที่น้อยกว่า และ
การสืบค้นข้อมูลก็รวดเร็วกว่าหลายเท่า อีกทั้งสามารถ
ใช้ข้อมูลร่วมกันในเวลาเดียวกัน จึงเป็นเหตุให้องค์กรต่างๆ
น�ำเอาวิธีการนี้มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วงชิงส่วนแบ่ง
การตลาด ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการบริการ
ทีท่ นั สมัย ส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ เนือ่ งจากมีเอกสาร
และข้อมูลจ�ำนวนมากยากต่อการจัดการ การมีผู้ให้บริการ
ที่มีความช�ำนาญมาให้ค�ำแนะน�ำหรือให้บริการท�ำให้ได้รับ
ความสะดวก รวมถึงประหยัดต้นทุนกว่าที่ส�ำคัญสามารถ
ปรั บ เปลี่ ยนกระบวนการได้ทัน ที กลุ่มเป้าหมายเหล่ านี้
จึงเป็นกลุม่ องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยราชการทีม่ ขี อ้ มูลส�ำคัญและ
ข้อมูลเหล่านัน้ เป็นเครือ่ งมือในการตัดสินใจในการด�ำเนินการ
เรื่ อ งต่ า งๆ ซึ่ ง ถื อ เป็ น กลุ ่ ม ที่ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ จากการ
ใช้บริการ อีกทั้งปัจจุบันกฎหมายให้ความส�ำคัญต่อเอกสาร
และข้อมูลอย่างมาก มีการก�ำหนดให้องค์กรต่างๆ ต้องมี
การจัดเก็บและบริหารเอกสารอย่างจริงจัง และเป็นหนึ่งใน
16

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

เรื่องของการบริหารความเสี่ยงในองค์กรด้วย จึงเป็นแรง
ขับเคลื่อนที่ท�ำให้องค์กรต่างๆหันมาให้ความส�ำคัญมากขึ้น
ในอนาคตบริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่า ระบบบริหารจัดการทีด่ กี ว่า
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ  สามารถรักษาความลับ และ
ความปลอดภัยของข้อมูล และมีราคาค่าบริการที่เหมาะสม
จะเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่ผู้ใช้บริการจะใช้เป็นข้อก�ำหนดหลัก
ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร นอกจากนี้ ก ารใช้
Software บริหารเอกสารที่เป็นดิจิตอลก็จะได้รับการยอมรับ
และใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะมีความสามารถในการ
จัดเก็บเอกสารได้ทุกประเภท รวมทั้งมีความสามารถในการ
เก็ บ ประวั ติ การเปลี่ ย นแปลงของเอกสารในระบบได้ โ ดย
อัตโนมัติโดยระบบ ซึ่งกฎหมายก็ยอมรับแล้วและเป็นระบบ
ทีส่ ามารถเชือ่ ต่อข้อมูลจากหลายระบบ เพือ่ สนับสนุนเรือ่ งการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน นอกจากนีย้ งั พบว่าลูกค้า
เริ่มมีความต้องการเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน
เช่น ต้องการให้มีการอนุมัติเอกสารก่อนการจัดเก็บหรือ
น�ำไปเผยแพร่ รวมทัง้ การวิเคราะห์กจิ กรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเอกสารภายในองค์กร
(ค) สภาพการแข่งขัน

ปัจจุบนั ถือว่าเป็นธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันค่อนข้างสูงโดยใช้
กลยุทธ์ทางด้านราคาและด้านคุณภาพของบริการเพือ่ ช่วงชิง
ส่วนแบ่งการตลาด และเริม่ มีคแู่ ข่งรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาด
เพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ยังมีคแู่ ข่งในลักษณะทีเ่ ป็นบริการทดแทน
ด้วยการบริการ Scan เอกสารซึ่งจะท�ำให้เอกสารบางส่วน
ถูกท�ำลายเร็วขึ้น หรือเอกสารบางส่วนไม่พิมพ์เป็นกระดาษ
เช่น ใบก�ำกับภาษีอเิ ลคทรอนิกส์ ในส่วนของลูกค้า พบว่า ลูกค้า
มีความต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะบริการเสริมที่ตอบสนอง
ความต้องการใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนที่จะสนับสนุนให้องค์กร
ของลูกค้าบรรลุความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจ
จ�ำนวนและขนาดของคู่แข่งขัน
ผู้ให้บริการในตลาดทั้งสิ้น 9 ราย โดยแยกกลุ่มได้ดังนี้
รายใหญ่ มี 3 ราย ส่วนแบ่งการตลาดรวม
ประมาณ 81%
รายกลาง มี 3 ราย ส่วนแบ่งการตลาดรวม
ประมาณ 14%
รายเล็ก มี 3 ราย ส่วนแบ่งการตลาดรวม
ประมาณ 5%
(ง) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เนื่ อ งจากรายได้ ห ลั ก มาจากการให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง มี
องค์ประกอบของบุคลากรและเทคโนโลยีเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์
หรือวัตถุดิบในกระบวนการให้บริการมีจ�ำนวนน้อย จึงไม่ได้
มีผลต่อต้นทุนมากนัก มีทางด้านบริการขนส่ง ซึ่งมีการ
ให้บริการในขอบเขตทีส่ ร้างขึน้ ทัง้ ประเทศ บริษทั มีคคู่ า้ ทีผ่ า่ น
การคัดเลือกและมีระบบในการให้บริการทีด่ เี ป็นส่วนหนึง่ ของ
การให้บริการ ซึ่งมีการประสานงานกันใกล้ชิดเพื่อคุณภาพ

การบริการ และประสิทธิภาพตามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด โดยบริษทั
เป็นตัวอย่างการใช้ระบบเอกสารดิจิตอล พร้อมทั้งการส่ง
ใบแจ้งหนี้และรายงานเป็นเอกสารดิจิตอลให้กับลูกค้า และ
น� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการบริ การเพื่ อ ลดความผิ ด พลาด
ความเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัย ส่วนผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการให้บริการของบริษัท บริษัทฯ
ได้พยายามลดการใช้พลังงานจากชีวมวล ด้วยการลดขนาด
และเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งทางอิเลคทรอนิคส์ และใช้
พลังงานธรรมชาติ เช่น แสงสว่าง และการถ่ายเทอากาศ
และไม่ปรากฏของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ของการบริหารจัดการเอกสารอย่างมีระบบมากขึ้น ส่วนการ
จั ด เก็ บ สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ มี แ นวโน้ ม ชะลอตั ว เนื่ อ งจาก
เทคโนโลยีการส�ำรองข้อมูลเปลี่ยนไป เป็นระบบ online
บริษทั จึงมีเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาการให้บริการใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับธุรกิจเดิมให้มากขึน้ เช่น การจัดเก็บเอกสารในห้องมัน่ คง
การรับจัดเก็บเอกสารและบริหารข้อมูลในลักษณะดิจิตอล
ในรูปแบบ Business Content Management Hosting เป็นต้น
โดยลูกค้าเป็นผู้เช่าใช้โดยไม่ต้องลงทุนเอง และบริการเสริม
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมี
การลงทุนในอาคารส�ำหรับบริการทางด้านดิจติ อลใช้เงินลงทุน
(จ) แนวโน้มการขยายธุรกิจในอนาคต
กว่า 40 ล้านบาท เพื่อให้บริการดังกล่าวมีการบริหารจัดการ
ตลาดส�ำหรับธุรกิจรับฝากเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์ ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยดีกว่าเดิม ซึ่งเปิด
ยั ง คงมี แ นวโน้ ม การเติ บ โตต่ อ เนื่ อ งในส่ ว นของการ ด�ำเนินการแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ในปี 2562
ฝากเอกสาร  เพราะลูกค้ามีความเข้าใจและเห็นความจ�ำเป็น
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
ที่ดิน ดังนี้
(ก) ที่ดินประมาณ 32 ไร่ บนถนนราษฎร์บูรณะ แขวง
บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ที่ดินแปลง
ดังกล่าว ประกอบด้วย
- คลังสินค้า จ�ำนวน 16 หลัง พื้นที่รวม 27,690
ตารางเมตร
- ท่าเทียบเรือ สินค้าขนาด 6,000 ตัน จ�ำนวน
2 ท่า
- ส�ำนักงานเป็น อาคาร 3 ชั้น
(ข) ที่ ดิ น ประมาณ 789 ตารางวา บนถนนตากสิ น
แขวงบุคคโล (บางไส้ไก่) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บนทีด่ นิ
มีอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 1 คูหา
(ค) ที่ดินประมาณ 573 ตารางวา บนถนนพญาไม้
แขวงบางกอกใหญ่ (ฝั่งใต้) เขตคลองสาน (บางกอกใหญ่)
กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารคลังสินค้า 1 หลัง ปลูกเต็มเนือ้ ที่
เนื้อที่ 2,257 ตารางเมตร
รายการที่ (ก) ถึ ง (ค) มี มู ล ค่ า บั ญ ชี ป ระมาณ
28,103,453 บาท

วัตถุประสงค์การถือครอง เพือ่ ประกอบกิจการคลังสินค้า
(ง) ที่ดินประมาณ 101 ไร่ ณ ต�ำบลแสนภูดาษ อ�ำเภอ
บ้ า นโพธิ์ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราได้ ท� ำ การพั ฒ นาให้ บ ริ ษั ท
กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด เช่าเพื่อไปใช้ในกิจการรับฝาก
เอกสาร
มีมูลค่าบัญชีประมาณ 106,407,695 บาท

วัตถุประสงค์การถือครอง เพื่อประกอบกิจการรับฝาก
เอกสาร
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

2. บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
(ก) อาคารคลังสินค้า 1 หลัง พื้นที่ 1,657 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ของบริษัท ตั้งอยู่บน ถนนตากสิน แขวงบุคคโล
(บางไส้ไก่) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
(ข) อาคารคลังสินค้า 16 หลัง พร้อมท่าเทียบเรือ 2 ท่า
ที่ถนนราษฎร์บูรณะ เช่าจาก บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด
(มหาชน) เพื่อใช้ด�ำเนินกิจการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ
3. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
(ก) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 1 (เฟส1) พื้นที่ประมาณ
5,000 ตารางเมตร พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บ ส�ำนักงาน
สนาม และโรงอาหาร มูลค่าประมาณ 80,000,000 บาท
ก่อสร้างบนทีด่ นิ เช่าของ บริษทั กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มรับฝากเอกสาร และมีรายได้ตั้งแต่
เดือน กันยายน 2539
(ข) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 1 (เฟส2) พื้นที่ประมาณ
5,000  ตารางเมตร พร้ อ มชั้ นวางอุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ มู ล ค่ า
ประมาณ 40,000,000 บาท เริ่มใช้งานต้นปี 2545
(ค) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 2 พื้นที่ประมาณ 8,000
ตารางเมตร พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บมูลค่าประมาณ
151,000,000 บาท เริ่มใช้งานในเดือน มีนาคม 2549
(ง) อาคารคลังเอกสารหลังที่ 3 พื้นที่ประมาณ 10,000
ตารางเมตร พร้อมชั้นวางอุปกรณ์จัดเก็บมูลค่า ประมาณ
138,000,000 บาท เริ่มใช้งานในเดือน กันยายน 2557
(จ) อาคารส�ำหรับงานสแกนเอกสาร (VAS Building)
พื้นที่ประมาณ 1,160 ตารางเมตร พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่ อ งสแกนเอกสาร ประมาณ 38,165,000 บาท
เริ่มใช้งานในเดือนสิงหาคม 2562

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ส�ำคัญ
จนอาจจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพาททีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของ บริษทั กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) อย่างมีนยั ส�ำคัญ

รายงานประจำ�ปี 2562
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ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) โดยนับรวม
การถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ มีดังนี้
อันดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ

บริษัท วัฒนโชติ จ�ำกัด
ธนาคารกรุงเทพจ�ำกัด (มหาชน)
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
นายชาญ โสภณพนิช
นายเชิดชู โสภณพนิช
นายชัย โสภณพนิช
นายชาตรี โสภณพนิช
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
นายระบิล โสภณพนิช
รวม

สัญชาติ

จ�ำนวนห้วน

จ�ำนวนร้อยละของหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

943,680
530,000
501,667
350,800
239,023
189,840
178,202
174,260
167,040
152,440
3,426,952

15.73
8.83
8.36
5.85
3.98
3.16
2.97
2.90
2.78
2.54
57.10

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% จ�ำนวน 31 ราย คิดเป็น 78.90% ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมด
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% จ�ำนวน 287 ราย คิดเป็น 21.08% ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายทั้งหมด
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
การจ่ายเงินปันผลในรอบระยะ 3 ปี ที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้
ปี

เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
(บาท)

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

2562
2561
2560

9.50*
9.00
8.00

17.04
15.31
14.19

55.76
58.78
56.38

*อยู่ภายใต้การพิจารณาและอนุมัติของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ให้แก่บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและ
สภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการ ในการใช้เงินของแต่ละบริษัท
ความเสี่ยงในการจัดการ
กลุ่มโสภณพนิช และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น
จึงอาจสามารถควบคุมมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ ไม่วา่ จะเป็นการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรือ่ งอืน่ ทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

รายงานประจำ�ปี 2562
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โครงสร้างการจัดการ
ผู้สอบ
บัญชีอิสระ

ผู้ถือหุ้น

คณะ
กรรมการ
บริษัท
เลขานุการ
บริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท
กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัทที่
ปรึกษางาน
ตรวจสอบ
ภายใน

บัญชีและ
การเงิน

ธุรการ
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คณะกรรมการ
สรรและก�ำหนด
ค่าตอบแทน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริหาร
ความเสี่ยง

บริษัท
เคดับบลิวซี
โลจิสติกส์ จ�ำกัด

บริษัท
กรุงเทพคลัง
เอกสาร จ�ำกัด

จัดซืื้อ

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน
และการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการ
ล�ำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

นายโชติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอมร อัศวานันท์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางอัจฉราพร เหมาคม
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอรุณ จิรชวาลา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
นายสมศักดิ์ ใจตรง
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
นายเลา ติง ไฟ
กรรมการ
นายชาญชัย ล�้ำยอดมรรคผล กรรมการ กรรมการผู้จัดการ
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทน บริษัท กรุงเทพโสภณ
จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
ส�ำคัญของบริษัท ยกเว้นนายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ และ
นายอมร อัศวานันท์ ไม่มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อ

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม

จ�ำนวนครั้งที่
เข้าร่วมประชุม

9
9
9

9
8
7

9

8

9

9

9

9

9

8

9
9

9
9

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการท�ำหน้าที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และก�ำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้
กรรมการผู้จัดการต้องไม่อยู่ในต�ำแหน่งประธานกรรมการ
คณะกรรมการก�ำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการที่เป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 1. การก�ำหนดนโยบาย
1.1 ด้านบุคลากร
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
แต่งตัง้ บุคคล และ คณะกรรมการชุดต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ
รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับ
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส� ำ นั ก งาน มาก� ำ กั บ ดู แ ลและบริ ห ารงาน ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่
ก�ำหนดไว้
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้
คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
- คณะกรรมการตรวจสอบ
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และการก�ำกับดูแลให้การบริหาร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อประโยชน์
- คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการก�ำหนด
วิสยั ทัศน์ภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ
ของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกในการก�ำกับดูแล ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้
รายงานประจำ�ปี 2562
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ฝ่ายบริหาร ดังนี้
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด
(มหาชน)
- ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
และ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กรุงเทพคลังเอกสาร
จ�ำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงิน และบัญชี
- เลขานุการบริษัท

1.2 งาน

		อนุมตั นิ โยบาย (แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนปฏิบตั กิ าร
แผนงบประมาณ และ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างเงินเดือน
สวัสดิการ ผลประโยชน์อนื่ และกรอบอัตราก�ำลัง) ของบริษทั
1.3 การเงิน

อนุมัติแผนงบประมาณด�ำเนินงานประจ�ำปี โดยมี
เป้าหมายข้อมูลหลักทาง การเงิน ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย
และก�ำไรสุทธิ
- งบประมาณลงทุน
- งบประมาณด�ำเนินการ

2. ก�ำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการผู้จัดการ
ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
การปฏิบัติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง
เพือ่ ให้เป็นตามมาตรา 89/2 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.
2551 ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถ
อนุ มั ติ การท� ำ ธุ ร กรรมในกรณี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
มีรายการระหว่างกันกับกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
หากธุรกรรมเหล่านั้นเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะ
เดียวกับทีว่ ญิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล
ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบทุกไตรมาส เมื่อได้มีการอนุมัติรายการดังกล่าว

ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย
ล�ำดับ

รายชื่อผู้บริหาร

ต�ำแหน่ง

1

นายชาญชัย ล�้ำยอดมรรคผล

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)

2

นายเจริญ ฟองสถาพร

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด
(มหาชน)

3

นางสาวสุกัญญา ปรีชาหาญ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนางสาวปวริศา  เกิดพวงแก้ว
เป็ น เลขานุ การบริ ษั ท โดยมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บเอกสาร ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ และรายงาน ประจ�ำปี
ของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย
กรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารให้ เ ลขานุ การบริ ษั ท จั ด ส่ ง ส� ำ เนา
รายงาน การมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�ำการ นับแต่
วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. ดูแลทะเบียนผูถ้ อื หุน้ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
4. ด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ การประชุม
ผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดตากฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมาย
บริษัทมหาชน

5. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ประกาศก�ำหนด และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการผู้จัดการ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน มี ก าร
ก�ำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และกรรมการชุดย่อย จะช่วยก�ำกับดูแลค่าตอบแทน
ที่โปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงขอบเขต
ของหน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ การจัดสรรเวลาที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท เพียงพอที่จะจูงใจในการสรรหา
กรรมการและรักษากรรมการที่ดี ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทในการสร้าง คุณประโยชน์ให้แก่บริษัท
อีกทั้งพิจารณาเทียบเคียงการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในกลุ่มขนาดของบริษัทที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกัน และเป็นไป
ตามกฎระเบี ย บและนโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ค่ า ตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประเภทของค่าตอบแทน

นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริ ษั ท มี น โยบายจ่ า ยค่ า ตอบแทนผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ในอัตราที่เหมาะสมและไม่เกินสมควร จะช่วยก�ำกับดูแล
ค่าตอบแทนที่โปร่งใส และช่วยตรวจสอบค่าตอบแทนของ
ต�ำแหน่งส�ำคัญ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการของบริษัทลูกและ
ผู้จัดการอาวุโส อีกทางหนึ่งด้วย โดยจะพิจารณาขอบข่าย
ความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ของแต่ละต�ำแหน่งงานที่ต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็นไปตามความคาดหวัง หรือเป้าหมายของบริษทั
คุณค่าของงานทีม่ ตี อ่ บริษทั โดยจัดท�ำเป็นโครงสร้างเงินเดือน
และแผนการจ่ายค่าจ้าง ให้มคี วามเหมาะสม เป็นธรรม มีการ
จูงใจ สามารถเทียบเคียงได้กบั กลุม่ บริษทั ทีม่ ธี รุ กิจคล้ายคลึงกัน
และต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
การบริหารค่าตอบแทนจะขึน้ กับการประเมินผลงานประจ�ำปี
ของผู้บริหาร ค่าตอบแทนอยู่ในกฎระเบียบของบริษัทและ
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวน
9 คน เป็นเงิน 4,620,000 บาท
1.2 ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นเงิน
280,000 บาท (เป็นค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการ)
ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)

1) ค่าตอบแทนกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

75,000
25,000

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

30,000
15,000

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

40,000
20,000

รายงานประจำ�ปี 2562
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ�ำปี 2562 จ�ำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ ประชุม
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล

นายโชติ
น.ส.สุธาวรรณ
นายอมร
นางอัจฉราพร
นาย เลา
นายอรุณ
นายโอวาท
นายสมศักดิ์
นายชาญชัย
รวม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา
และก�ำหนด
ค่าตอบแทน

900,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
900,000
300,000
3,900,000

360,000
180,000
180,000
720,000

40,000
40,000
40,000
120,000

โสภณพนิช
ศักดิ์โกศล
อัศวานันท์
เหมาคม
ติง ไฟ
จิรชวาลา
พันธุ์ปรีชากิจ
ใจตรง
ล�้ำยอดมรรคผล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

40,000
80,000
40,000
160,000

หมายเหตุ * ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 อนุมัติค่าตอบแทน 5,000,000 บาท ใช้จริงตามรอบการประชุมผู้ถือหุ้น 4,900,000 บาท

บุคลากร 		

(1) จ�ำนวนพนักงานทัง้ หมดของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท

บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
รวม

ต�ำแหน่ง

ฝ่ายบริหาร
แผนกบัญชี
แผนกจัดซื้อ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายวิศวกรรมและการวางแผน
แผนกการเงิน
แผนกบริหารงานทั่วไป
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบริหาร
แผนกบริการลูกค้า
แผนกปฏิบัติการ
แผนกสนับสนุนปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่าย IT
ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายปฏิบัติการ

พนักงานประจ�ำ พนักงานรายวัน
(คน)
(คน)

3
6
3
4
1
4
2
1
1
3
5
6
1
5
9
81
135

16
16

หมายเหตุ: - พนักงานประจ�ำ หมายถึง พนักงานที่รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนประจ�ำ
- พนักงานรายวัน หมายถึง พนักงานปฏิบัติงานรายวันที่รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าค่าจ้างขั้นต�่ำต่อวันตามกฎหมายแรงงานก�ำหนด
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน
(ก) เงินเดือนและโบนัส
ในปี 2562 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส
ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
ประเภท

เงินเดือน
โบนัส
รวม

ปี 2562

ปี 2561

85,239,837.19
7,641,730.08
92,881,567.27

53,402,160.25
6,552,359.18
59,954,519.43

(ข) เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ปี 2562
พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ได้สะสมเงินเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน และ
บริษทั ได้สมทบเงินเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพอีกร้อยละ 5-10 ของเงินเดือน โดยบริษทั ได้สมทบเงินเข้ากองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ให้แก่พนักงานเป็นดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
เงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ

ปี 2562

ปี 2561

3,873,002.56

3,127,179.29

(ค) สวัสดิการอื่น
นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา
เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ฯลฯ แล้ว บริษัทยังมีสวัสดิการให้กับ
พนักงาน อาทิเช่น การประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจ�ำปี เป็นต้น
(3) การเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนพนักงานของบริษทั ฯ ในรอบ
ระยะเวลา 3 ปีทผี่ า่ นมา
- ปี 2562 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ
70 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 60 คน
- ปี 2561 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ
53 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 57 คน
- ปี 2560 มีพนักงานลาออกและครบเกษียณอายุ
82 คน และมีการรับพนักงานใหม่ 88 คน
(4) ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่ ำ� คัญในรอบระยะเวลา 3 ปี
ทีผ่ า่ นมา
- ไม่มี (5) การพัฒนาบุคลากร
		5.1 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ
ให้ได้รบั การพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทัง้ เรือ่ งการบริหาร การจัดการ
(Management) เทคนิคการปฏิบตั งิ าน (Technical) เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย (Safety and Health) ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร
ของบริษัท มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้บริษัทก้าวสู่ความเป็น
มืออาชีพ (Professional) และก้าวสูค่ วามเป็นมาตรฐานสากล
(International Standardization) ต่อไป
		5.2 การอบรมพนักงานประกอบด้วย
แผนการฝึกอบรมเสริมทักษะประจ�ำปี ส�ำหรับ
ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยเป็นการจัดอบรม
ภายในและส่งอบรมภายนอก ในปี 2562 มีการจัดอบรม ดังนี้
การจัดอบรมภายใน 3 หลักสูตร
1. Professional Excel Advance Essential Workshop
2. ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
3. Process quality improvement by Lean
การจัดอบรมภายนอก 41 หลักสูตร ดังนี้
1. Mini Master of Management Program
2. หลั ก เกณฑ์ ก ารประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น การประชุ ม
คณะกรรมการ
3. Board Reporting Program (BRP) 29/2019
4. Chief Transformation Officer (CTO) ส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง (CEO หรือ C-Level)
5. การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นเอกสารบั ญ ชี แ ละเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการรับรู้รายการบัญชี
6. กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานบุคคลอย่าง
เหนือชั้น
รายงานประจำ�ปี 2562
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7. IR Workshop “Effective MD&A: Best Practices
& Tips” & Visit PTTOR’s Oil Business Academy
8. IDP เทคนิคการจัดท�ำแผนพัมนารายบุคคล
9. เทคนิคการจัดท�ำ  Job Description บนพื้นฐาน
Competency และ KPIs รุ่นที่ 26
10. DCP 283/2019
11. ประเด็นปัญหาเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี
12. ปั ญ หาภาษี ข องธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
การวางแผนการท�ำสัญญาตามกฎหมายใหม่และ
วิธีการบันทึกบัญชี
13. เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
14. นายจ้ า งมี ห น้ า ที่ น� ำ ส่ ง เงิ น ตาม พ.ร.บ. กยศ.
พ.ศ. 2560 ต้องท�ำอย่างไร
15. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances
for Corporate Secretaries ปี 2562
16. ประเด็ น ปั ญ หาการบั น ทึ ก บั ญ ชี ต ามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
17. เทคนิคการด�ำเนินการเรือ่ งหนีแ้ ละลูกหนีท้ มี่ ปี ญั หา
18. พิชิตใจลูกค้าด้วย 5 ทักษะบริการ
19. การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
20. ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์
21. การบันทึกรายการปรับปรุงรายได้-รายจ่าย ทางบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการแบบมืออาชีพ
22. เทคนิคการเขียน CG Report ตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
23. Audit adjustments
24. Case Study สุดฮิต ส่อแววทุจริตเงินสดในองค์กร
พร้อมวิธีการป้องกัน
25. TFRS 16 สัญญาเช่าและประเด็น Deferred Tax
26. The next age of marketing digital marketing
27. ปรับปรุงพัฒนาโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศด้วยลีน
28. ผู้น�ำยุค 4.0 เก่งทั้งคนทั้งงานน�ำกลยุทธ์สู่ผลลัพธ์
เหนือคู่แข่ง
29. Proactive CRM and CEM Loyalty Solution
30. Coaching for Leadership
31. สร้างเฟสบุ๊คเพจ ส�ำหรับนักการตลาด และ SME
ยุคใหม่ 2019
32. 7 ขั้นตอนสู่การเป็นนักขายชั้นยอด รุ่นที่ 9
33. จุดพลังการบริการด้วยใจ สู่การบริการที่เป็นเลิศ
34. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
35. ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและเพื่อการพาณิชย์
(ช่างแอร์)
36. ยกระดับผลงานของทีมด้วยทักษะการบริหารและ
จัดการคนรุ่นที่ 9
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37. การท�ำงานเชิงรุก ส�ำหรับหัวหน้างาน เพือ่ มุง่ ผลลัพธ์
สู่องค์กร
38. ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ Productive Supervisor
รุ่น 7
39. การพัฒนาภาวะผู้น�ำในการท�ำงาน
40. เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา
41. สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นหัวหน้างาน
		มืออาชีพ รุ่น 12
(6) ความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
บริ ษั ท มี ค วามตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยได้มีแนวปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุในวัตถุประสงค์ความปลอดภัยดังต่อไปนี้
(6.1) บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ส่ ง พนั ก งานและ
ผู ้ บ ริ ห ารเข้ า รั บ การอบรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความปลอดภั ย
ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ทราบและตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน การอบรมความปลอดภัยทุกระดับตามที่
กฎหมายก�ำหนด และยังมีการอบรมภาคปฏิบตั ิในการป้องกัน
อัคคีภัยและฝึกซ้อมการป้องกันท่าเรือตามระเบียบราชการ
ทุกๆไตรมาส ในปัจจุบันท่าเรือของบริษัทได้รับการรับรอง
SOC ตาม ISPS Code เรียบร้อยแล้ว
(6.2) บริษทั ได้ดำ� เนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ านเพือ่ เป็นการยกระดับทัง้ การบริการ และ
ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงอาคารคลังสินค้าโดยการเปลี่ยน
หลังคากระเบื้องใยหินเป็นแผ่นเมทัลชีท
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่บริษัท
- ติ ด ตั้ ง ป้ า ยและก� ำ หนดเส้ น ทางเดิ น รถ
ในพื้นที่คลังสินค้า
- น�ำเทคโนโลยีเพือ่ ใช้สนับสนุนการตรวจตรา
รักษาความปลอดภัย
- ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง
ท่ า เรื อ ทุ ก ปี แ ละวางแผนด� ำ เนิ น การ
ซ่อมบ�ำรุง
(7) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมี
แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
(7.1) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- แต่งตัง้ จป.วิชาชีพ ส�ำหรับดูแล วิเคราะห์
และปรับปรุงความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

- ส่งแผนงานด้านความปลอดภัยประจ�ำปี
ให้ กั บ กรมสวั ส ดิ การคุ ้ ม ครองแรงงาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- จัดท�ำคู่มือความปลอดภัยในการท�ำงาน
และฝึกอบรมพนักงาน ให้มคี วามรูใ้ นเรือ่ ง
ของความปลอดภัยในการท�ำงาน
- ติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและ
เครื่ อ งหมายเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน
- จัดท�ำป้ายแสดงข้อความแสดงสิทธิและ
หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ณ สถาน
ประกอบกิจการ
- ด�ำเนินการส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน เช่น จป.หัวหน้างาน,
				มาตรฐานช่างไฟฟ้าในอาคาร, ความปลอดภัย
การใช้รถยก
		 - ประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน
- จั ด ฝึ ก อบรมดั บ เพลิ ง ขั้ น ต้ น การปฐม
พยาบาล และซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปี
- จัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน
(7.2) บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
อยู่เสมอ
- จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภั ย
ส่วนบุคคลที่ ได้มาตรฐาน ให้พนักงาน
สวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน เช่น เข็มขัด
พยุงหลัง รองเท้านิรภัย ถุงมือ เสือ้ ติดแถบ
สะท้อนแสง หน้ากากกันฝุ่น safety belt
ส�ำหรับรถยก
- จั ด ท� ำ แผนด� ำ เนิ น งานในการตรวจวั ด
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ได้แก่ แสง
เสียง ความร้อน

- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เตือนภัย ดับเพลิง
ประตูหนีไฟ เป็นประจ�ำ  รายวัน สัปดาห์
รายเดือน
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพื้นที่ในการ
ท�ำงานเพือ่ ลดความเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ าน
เช่น ก�ำหนดเส้นทางการเดินทางเท้า/
รถยนต์ แยกพื้นที่ส่วนการพิมพ์ออกจาก
พื้นที่การท�ำงาน ติดตั้งระบบกรองอากาศ
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- มีการตรวจสอบและแบ่งพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
				โดยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน ระบบ
VMS ระบบไม้กั้น
(7.3) ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่าง
จริงจังต่อกิจกรรมทัง้ ปวงทีจ่ ะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
(7.4) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา
เกี่ ยวกั บ ความสั มพั น ธ์ ข องการด� ำ เนิ น งานของบริ ษัทต่ อ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
(7.5) บริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�ำงาน เพื่อจัดเป็น
สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ดูแลความปลอดภัยของ
ลูกจ้าง ตลอดจนป้องกันความสูญเสียให้กบั นายจ้าง และให้การ
ปฏิบัติงานของลูกจ้าง มีความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ
และโรคอันเนื่องจากการท�ำงาน
- จั ด การประชุ ม คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน (คปอ.) เดือนละ 1 ครั้ง
- ก�ำหนดนโยบายความปลอดภัย ส่งให้
ผู้บริหารลงนาม และติดประกาศภายใน
บริษัทให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติ
- ส�ำรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในสถานที่ ท� ำ งานเป็ น ประจ� ำ ทุ ก เดื อ น
โ ด ย ค ณ ะ ท� ำ ง า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- วางแผนเพื่ อ ส่ ง คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานชุดใหม่ เข้าอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ)
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การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีการก�ำหนด ความส�ำคัญถึงสิทธิของการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ
หลักการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังต่อไปนี้
สนับสนุนส่งเสริมการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
เต็มที่โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั กรุงเทพโสภณ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ รั บ สารสนเทศที่ จ� ำ เป็ น เกี่ ย วกั บ วาระ
จ�ำกัด (มหาชน)
การประชุมอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพื่อการตัดสินใจ
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการ ลงมติ มี สิ ท ธิ แ สดงความเห็ น และซั ก ถามกรรมการและ
ที่ดี เพราะเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ มีสทิ ธิมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุมแทน ซึง่ การส่งเสริม
ที่ ยั่ ง ยื น และเป็ น พื้ น ฐานที่ ส ่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น งานให้ มี การใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้จากขัน้ ตอน
ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล เสริมสร้างความเชื่อมั่น ต่างๆ ที่บริษัทได้ด�ำเนินการ ดังนี้
ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง
(1) การออกข่ า วการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น : เมื่ อ
ทุกฝ่าย รวมทัง้ ในส่วนของสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยยึดหลักการ คณะกรรมการบริษัท ลงมติก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม
ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้
และก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัท
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
จะแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อออกข่าวให้
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นได้ทราบทันที
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
(2) การอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิเข้าร่วม
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ประชุม: วัน เวลา และสถานที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้น สามารถ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
มาร่วมประชุมได้โดยง่าย เช่น ในปี 2562 บริษัทก�ำหนด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเฮลิโคเนีย 1-3 ชั้น อีแอล
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
โรงแรมเอ็ ม โพเรี ย ม สวี ท บาย ชาเทรี ย ม เลขที่ 622
1.1 การตระหนักถึงความส�ำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น
ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
คณะกรรมการตระหนักถึงความส�ำคัญของผูถ้ อื หุน้ 10110 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมได้
ของบริษัทที่มีสิทธิในการเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการตัดสิน โดยสะดวก
ใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ และมีอ�ำนาจควบคุม
(3) การให้ข้อมูลประกอบการประชุม: บริษัทได้
บริษัทโดยผ่านทางคณะกรรมการซึ่งผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งเข้า เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบ
มาให้ทำ� หน้าทีแ่ ทนตน บริษทั มีนโยบายให้ความส�ำคัญในสิทธิ การพิจารณาในแต่ละวาระล่วงหน้าไว้ใน website : www.kwc.
ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและเป็นไป co.th ของบริษัทก่อนวันประชุม 30 วัน และมอบหมายให้
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิพื้นฐาน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็น
ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการ หรือ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม
สิทธิการมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ จะได้รับการปกป้อง หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็มี
คุ้มครองและสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถใช้สิทธิได้อย่าง หนังสือเชิญชวนให้ผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผทู้ เี่ ห็นว่าเหมาะสม
เต็มที่ การติดต่อสอบถามและการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ของ มาเข้ า ร่ ว มประชุ ม แทนได้ โดยบริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ
ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้จดั เจ้าหน้าทีน่ กั ลงทุนสัมพันธ์ไว้ตอบค�ำถาม มอบฉันทะตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์กำ� หนดไปให้ผถู้ อื หุน้
ของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน และยังเผยแพร่ขา่ วสารข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งลงประกาศบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ของบริษัททาง website : www.kwc.co.th ด้วย
ทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้า เช่น
ในปี 2562 บริษทั ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ ก่อนวันประชุม
1.2 การส่งเสริมการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 3 วัน
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสิทธิที่ส�ำคัญที่สุด 		(4) การอ�ำนวยความสะดวกให้ลงทะเบียนล่วงหน้า:
อย่างหนึ่งของผู้ถือหุ้น และมีความส�ำคัญต่อการพิจารณา ในวันประชุมฯ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอ�ำนวย
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของกิจการ คณะกรรมการจึงให้ ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลา
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ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง บริษทั ได้เก็บข้อมูลของ ผูถ้ อื หุน้
ไว้ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ท�ำให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้อง
(5) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดง
ความเห็นในที่ประชุม: ในการประชุมผู้ถือหุ้น ปกติกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงจะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อชี้แจง
ข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
เสนอแนะในเรื่ อ งที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษั ท ซึ่ ง ก็ ไ ด้ รั บ
ความร่วมมือจากผูถ้ อื หุน้ เป็นอย่างดี บรรยากาศของการประชุม
มีความเป็นกันเอง และมีขอ้ เสนอแนะทีส่ ร้างสรรค์จากผูถ้ อื หุน้
การที่บริษัทส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยวิธีดังกล่าว
ท�ำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง 27 ราย และโดยการมอบฉันทะ 29 ราย
รวมทั้งสิ้น 56 ราย นับจ�ำนวนหุ้นได้ 3,802,238 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 63.37 ของจ�ำนวนหุน้ สามัญทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในฐานะที่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้น
ทุกรายย่อมมีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกันทุกประการ
บริษทั จึงถือเป็นนโยบายในการทีจ่ ะก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่
เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างประเทศอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่ง
ไม่เพียงเฉพาะในเรื่องของการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ข ้ า งต้ น แล้ ว เท่ า นั้ น แต่ ไ ด้ ร วมถึ ง
การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ อื หุน้
การดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปโดยชอบและไม่เป็น
การเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น และให้กรรมการ และผู้บริหาร
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียเพื่อป้องกันความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ด้วย
2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่ อ ให้ การบริ ห ารและการด� ำ เนิ น งานมี ความ
โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นสามารถ
แสดงความเห็น หรือ ซักถามผู้บริหาร และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ข้อบังคับของบริษัทจึงได้ก�ำหนดให้เรื่องที่ส�ำคัญๆ
ต้องน�ำเสนอประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมตั กิ อ่ น เช่น ผลการด�ำเนินงาน งบการเงิน การจัดสรร
ก�ำไรของปีที่ผ่านมา การเลือกตั้งกรรมการ และการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี เป็นต้น
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผูถ้ อื หุน้
ต่างชาติ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานบริษทั จึงได้
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า

เพื่อท�ำหน้าที่ ในการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระที่จะ
เป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั รวมถึงการคัดสรรบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัติ
เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างแท้จริง โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
อย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง โดยสามารถเสนอ
วาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่
วันที่ 19 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทัง้ ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.kwc.co.th
ระบุถึงขั้นตอน และวิธีการพิจารณาที่ชัดเจน และโปร่งใส
โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถด�ำเนินการได้ผา่ นทาง E-mail address :
infokwc@kwc.co.th หรื อ ทางจดหมายลงทะเบี ย นถึ ง
เลขานุการบริษทั กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ภายในเวลา
ที่ก�ำหนดก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากบริษัทจะได้
เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และเอกสารประกอบใน
website : www.kwc.co.th ของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้จัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันประชุม และลงโฆษณา
ค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในวันประชุม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเวลา
ประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ
เป็ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น อยู ่ ณ วั น ปิ ด ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ ้ น และ
ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ แล้ว กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษัทก็ได้ให้ความส�ำคัญกับการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อรับฟังค�ำถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
ในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะแจ้ง
รายชือ่ กรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยหลักเกณฑ์
ในการออกเสี ย งลงคะแนน ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ รั บ
ทราบก่อนเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระ และระหว่าง
การประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคน
มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของ
บริษทั สอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ
ได้อย่างเต็มที่ โดยประธานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะเป็น
ผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหรือ
น�ำไปด�ำเนินการตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไปและให้มกี ารจดบันทึก
ในรายงานการประชุม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
รายงานประจำ�ปี 2562

31

ได้อย่างอิสระตามทีเ่ ห็นสมควร และในวาระเลือกตัง้ กรรมการ
บริษทั ได้กำ� หนดให้ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
กรรมการเป็ น รายบุ ค คลซึ่ ง ในการลงมติ แ ต่ ล ะวาระนั้ น
ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ให้ถอื ว่าท่านผูถ้ อื หุน้ มีมติเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามทีบ่ ริษทั
น�ำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง บริษทั จะแจกใบลงคะแนนให้เฉพาะท่านผูถ้ อื หุน้
ที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท
ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าในวาระนั้นๆ มีผู้ถือหุ้น
ลงมติเห็นด้วย ลงมติไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงอย่างละ
กี่เสียง และให้ถือเสียงข้างมากของผู้ออกเสียงลงคะแนน
โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง เท่ากันทั้งหมดทุกราย โดยมี
การบันทึกมติกบั จ�ำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และมีการ
จัดท�ำบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน แล้วน�ำ
ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ให้แก่หน่วยราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายในเวลาที่ ก� ำ หนด และเผยแพร่ ร ายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นทาง web-site : www.kwc.co.th ของ
บริษัท หลังวันประชุม 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพือ่ ป้องกันมิให้กรรมการ และผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง
ใช้ขอ้ มูลภายใน ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ บริษทั จึงมีนโยบายก�ำหนด
ให้กรรมการ และผู้บริหารถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดพร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบ
นอกจากนี้บริษัทได้ก�ำหนดนโยบาย ให้ถือเป็น
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทว่า นอกจากปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว ไม่ให้เปิดเผยความลับ
ของบริษทั และลูกค้า ไม่นำ� ข้อมูลความลับไปใช้เพือ่ ประโยชน์
ของตนเองหรือบุคคลอืน่ ซึง่ ถือเป็นวินยั อย่างหนึง่ ทีก่ รรมการ
ผู้บริหารและพนักงานต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
2.3 การก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับส่วนได้เสีย

ในกรณีที่มีธุรกรรมที่กรรมการ และผู้บริหารของ
บริษัทมีส่วนได้เสีย นโยบายของบริษัทก�ำหนดให้กรรมการ
และผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท จะต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท สามารถพิ จ ารณาเรื่ อ งที่ อ าจมี ความขั ด แย้ ง ของ
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ผลประโยชน์กบั ธุรกรรมของบริษทั และสามารถตัดสินใจเพือ่
ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหาร
ที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจท�ำธุรกรรมดังกล่าว
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะตระหนักในความส�ำคัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมี
นโยบายให้ความส�ำคัญ และตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กลุม่ อืน่ ทัง้ ในกลุม่ พนักงานของบริษทั ลูกค้า สถาบันการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง คู่ค้า และสังคม รวมทั้งมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย
กลุม่ ต่างๆ ทุกกลุม่ อันจะก่อให้เกิดผลดีตอ่ การด�ำเนินงาน และ
สร้างความมัน่ คงให้กบั องค์กร โดยบริษทั ได้ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความส�ำคัญ และเคารพต่อสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค มีการบริหารจัดการองค์กร
บนหลักแห่งความระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
กิจการของบริษัทมีความเจริญเติบโตก่อให้เกิดผลตอบแทน
ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการแจ้งผลการด�ำเนินงาน และ
เอกสารเกี่ยวกับงบการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส
และจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยแจ้งข้อมูลให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนทุกครั้ง
พนักงาน บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ และผลตอบแทน
ที่เหมาะสมแก่พนักงาน สนับสนุนให้พนักงานมีความเจริญ
ก้าวหน้า ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถของ
พนักงานอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
ลูกค้า บริษัทตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาผล
ประโยชน์สงู สุดของลูกค้า สนองความต้องการของลูกค้าด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีเลิศอย่างเสมอภาค ให้
ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรม และให้เกียรติ
ลูกค้าอยู่เสมอ
คู่ค้า บริษัทให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อผลักดัน
การด�ำเนินงานของบริษัทให้ประสบผลส�ำเร็จ ตั้งมั่นอยู่ใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมต่อคู่ค้า
สังคม บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือและสนับสนุน
นโยบายและกิจการงานต่างๆ ของทางภาคราชการ หรือ
ภาคเอกชนตามสมควรแก่กรณี ด�ำเนินธุรกิจ หรือควบคุมให้
มีการปฏิบัติอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการให้
ความร่วมมือหรือการสนับสนุนผู้ที่ประกอบธุรกิจอันไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือธุรกิจทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ส่งเสริม
และปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม

ส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบรรดาพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง
คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยประพฤติ
ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริต
เพื่อท�ำลายคู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้น
การแข่งขันด้านคุณค่าและความประทับใจในบริการและ
คุณภาพของผลงานที่เป็นเลิศ ตรงตามความคาดหวังของ
ลูกค้า มากกว่าการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งในกรณีที่ต้องใช้
ราคาเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการพิจารณาคัดเลือก บริษทั ฯ
ก็ได้เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลมาโดยตลอด
แนวทางในการปฏิบัติ
(1) มีการแข่งขันทางการประกอบธุรกิจอย่างตรงไป
ตรงมา โดยไม่มีนโยบายใช้วิธีการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
(2) บริษัทฯ จะมุ่งเน้นที่การเสนอราคาที่เป็นธรรม
ซึง่ มีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลงานและความคาดหวัง
ของลูกค้า
(3) ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด เงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ใน
สัญญาว่าจ้างอย่างเคร่งครัด
(4) ส่งมอบบริการและผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตาม
ความคาดหวังของลูกค้าด้วยราคาที่ยุติธรรม
3.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)

บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโต
บนพืน้ ฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�ำคัญ ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข
และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อ
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัท
จึงก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม
ดังต่อไปนี้
1) ด�ำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของ
กลุ่มบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ
รวมทั้งดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่บริษัทก�ำหนด
2) ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การ
ก�ำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมี
จริ ย ธรรมที่ ดี มี ค วามโปร่ ง ใสสามารถตรวจสอบได้
โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต

ภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรง
และทางอ้อม
		3) ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
โดยการไม่เอาเปรียบพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจน บุคคล
ในสังคม และปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและ
เหมาะสมอย่างเป็นธรรม
4) ด�ำเนินธุรกิจโดยให้พนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ
ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับ
การอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงาน
มี ความก้ า วหน้ า ในสายงานและมี อ นาคตในการท� ำ งาน
อย่างยุติธรรม
5) ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญต่อมาตรฐาน
ของบริการ โดยน�ำเสนอการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อสุขอนามัย ความปลอดภัย
ต่อพนักงาน ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
ในราคาที่เหมาะสม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ผู้บริโภคและสังคม
6) ด�ำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
และรักษาสิง่ แวดล้อมและอนุรกั ษ์การใช้พลังงานน�ำ 
้ เชือ้ เพลิง
พลาสติก และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ
7) ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ชุมชน หากปราศจากชุมชนที่แข็งแรง ธุรกิจก็ไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ทีส่ นับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษา
ส�ำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษาในชุมชน และมุ่งเน้น
ช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชน
รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ
8) ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ ในด้ า น
นวัตกรรมต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รวมถึงมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการให้
บริการพิเศษตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

3.2 นโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น (Anti-corruption
Policy)

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกกลุ่ม(พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและ
สิ่งแวดล้อม) ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ
บริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการก�ำหนด
ความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการ
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
รายงานประจำ�ปี 2562
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ของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการด�ำเนินการ
ทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับ
การพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำ 
“นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ” เป็นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ เพือ่ เป็น
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่
องค์กรแห่งความยั่งยืน
ค�ำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
คอร์รปั ชัน่ หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยู่ในรูปแบบ
ใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ให้คำ� มัน่ เรียกร้อง หรือรับ
ซึ่ ง เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดซึ่ ง ไม่ เ หมาะสม
กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน
รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท�ำหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน�ำ
ธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็น
กรณีทกี่ ฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระท�ำได้
รูปแบบของการคอร์รัปชั่น ประกอบด้วย 4 รูปแบบ
หลัก
1. การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้การ
สนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองในนามของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ
ทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลบริษัทฯ มีนโยบาย
ด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือ
นักการเมืองมืออาชีพทีส่ งั กัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง่
และจะไม่น�ำเงินทุน หรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นใดไป
เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ทางการเมื อ งตามความหมาย
ในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
2. การบริจาคเพือ่ การกุศล อาจท�ำให้เกิดความเสีย่ งต่อ
บริษทั ฯ เนือ่ งจากกิจกรรมดังกล่าวเกีย่ วข้องกับการใช้จา่ ยเงิน
โดยไม่มผี ลตอบแทนทีม่ ตี วั ตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือ
เส้นทางส�ำหรับการคอร์รัปชั่น และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อ
การกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทฯ จึงก�ำหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการบริจาคเพือ่ การกุศล กระบวนการ
สอบทาน และรายละเอียดการควบคุมได้ดังต่อไปนี้
2.1 ต้องพิสูจน์ ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อ
การกุศลดังกล่าวจริง และมีการด�ำเนินการเพื่อสนับสนุนให้
วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลส�ำเร็จ และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
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2.2 ต้ อ งพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ า การบริ จาคเพื่ อ การกุ ศ ล
ดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ให้กับ บุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศ
เกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตรา
สัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จัดงาน
หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่นเป็นต้น
3. เงินสนับสนุน (Sponsorships) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งมีความเสี่ยง
เนือ่ งจากเป็นการจ่ายเงินส�ำหรับการบริการหรือผลประโยชน์
ทีย่ ากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชือ่ มโยง
ไปเกี่ยวข้องกับการให้สินบน บริษัทฯ จึงก�ำหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน
และรายละเอียดการควบคุม รวมทัง้ การประเมินผลที่ได้รบั ไว้
ดังต่อไปนี้
3.1 ต้องพิสจู น์ได้ผขู้ อเงินสนับสนุนได้ทำ� กิจกรรม
ตามโครงการดั ง กล่ า วจริ ง และเป็ น การด� ำ เนิ น การเพื่ อ
สนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลส�ำเร็จ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
3.2 ต้ องพิ สู จ น์ ไ ด้ ว ่ าการให้ เงิ น สนับ สนุ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดที่สามารถค�ำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้
ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ต่ า งตอบแทนให้ กั บ บุ ค คลใด หรื อ หน่ ว ยงานใดยกเว้ น
การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
4. ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ
ค่าใช้จ่ายอื่น นโยบายและหลักเกณฑ์ กระบวนการสอบทาน
และรายละเอียดการควบคุม รวมทั้งการประเมินผลเกณฑ์
ในการพิจารณาให้เป็นไปตามความความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility (CSR))
การแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครอง
(Whistleblower Policy)
หากผูใ้ ดพบหรือมีขอ้ สงสัยโดยเฉพาะเรือ่ งการไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสไม่ว่าจากภายในหรือ
ภายนอก บริ ษั ท ฯ มี กระบวนการที่ จ ะท� ำ การพิ จารณา
รายละเอียดเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
1. กระบวนการหาข้อเท็จจริง บริษทั ฯ ก�ำหนดช่องทาง
ในติดต่อและรับเรือ่ งร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ รายงานประจ�ำปี
หัวข้อรายงานบรรษัทภิบาล และในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้
โดยก�ำหนดกระบวนการหาข้อเท็จจริงทีร่ วดเร็วและเป็นระบบ
ประกอบด้วย
1.1 ความชัดเจนเพียงพอ รายละเอียดของเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง และ/หรือมีความเพียงพอ
ที่จะน�ำสืบได้

1.2 สาระส� ำ คั ญ เบาะแสหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ มี
สาระส�ำคัญ ผู้รับเรื่องจะพิจารณาส่งให้คณะกรรมสอบสวน
ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย กรรมการกลาง (Compliance)
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานต้นเรื่องของผู้ถูก
ร้องเรียน และหน่วยงานต้นเรื่องของผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ผู้ร้องเรียน (กรณีเป็นพนักงาน) เพื่อขยายผลหาข้อเท็จจริง
1.3 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับความ
คุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือ
บุคคลภายนอก
1.4 ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือก
ที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
เว้นแต่ผแู้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูล
จะท�ำให้บริษทั ฯ สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถาม
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์เพิม่ เติม หรือชีแ้ จ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ
หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. กระบวนการให้ความเป็นธรรม คณะกรรมการ
สอบสวน จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม และปกป้องผู้แจ้ง
เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
และการรายงาน ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ
จะเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน ผูถ้ กู ร้องเรียน
หรือผู้ที่ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของ
ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยการลงนามให้สัตยาบัน
ร่วมกัน
3. กระบวนการรายงาน คณะกรรมการสอบสวน
มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสม
ของเรื่องที่เกิดขึ้น โดยการพิจารณาความเหมาะสมของ
การน�ำเสนอรายงานต่อผู้มีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้อยู่ใน
ดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่ ง ก� ำ หนดกรอบ
การพิจารณาไว้ดังต่อไปนี้
3.1 กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด
(มหาชน) (Managing Director) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานปกติ งานบริหารภายใน ทีม่ ผี ลกระทบค่อนข้าง
ร้ายแรงและอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และ/หรือการจงใจกระท�ำการทุจริตต่อหน้าที่ที่ส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรง
3.3 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
เป็นเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า
สมควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และ/

หรือเพื่อพิจารณาด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
การก�ำกับดูแล และ/หรือเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อผูบ้ ริหารระดับสูง
4. กระบวนการลงโทษ และการแจ้งผลการด�ำเนินการ
4.1 การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัย
พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.2 กรณี ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ผู ้ ใ ห้ เ บาะแสหรื อ
ผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการด�ำเนินการให้ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
4.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข (ถ้ า มี ) และรายงานให้ ผู ้ มี อ� ำ นาจทราบ
ตามล�ำดับ
4.4.1 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้
ของพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการ
ทางวินยั ของบริษทั และอาจมีการตักเตือน ลงโทษหรือเลิกจ้าง
นอกจากนั้นยังอาจมีการด�ำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา
หากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา
4.4.2 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้
ของกรรมการบริษทั จะมีการตรวจสอบและอาจมีการลงโทษ
โดยการตักเตือน หรือบทลงโทษตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้
นอกจากนั้นยังอาจมีการด�ำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา
หากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ด�ำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทาง
ตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ อย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจน
ทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมาย และมีนโยบายที่จะ
ไม่ ล งโทษหรื อ ให้ ผ ลทางลบ กั บ พนั ก งานที่ ป ฏิ เ สธการ
คอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท�ำนั้นจะท�ำให้บริษัทสูญเสียโอกาส
ทางธุรกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบ
ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า
ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ
ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหาร
ความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความ
รัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
รายงานประจำ�ปี 2562
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3. กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และ
รับผิดชอบในการก�ำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เพือ่ สือ่ สารไปยังพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสม
ของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย
4. ผู ้ จั ด การฝ่ า ยอาวุ โ สฝ่ า ยการเงิ น และบั ญ ชี แ ละ
ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตาม
นโยบาย แนวปฏิบัติ อ�ำนาจด�ำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และ
กฎหมาย ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
มีระบบควบคุมทีม่ คี วามเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสีย่ ง
ด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5. ในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
ในกรณีผู้ถูกร้องเรียนมีต�ำแหน่งที่ต�่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ
ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แต่งตั้ง และในกรณีที่ผู้ถูกร้อง
เรียนมีต�ำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้ง
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานบริษทั ฯ ทุกระดับ
ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณ
บริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อ
พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
ต้องแจ้งให้หัวหน้างาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมี
ข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับหัวหน้างานหรือบุคคล
ที่ ก� ำ หนดให้ ท� ำ หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การติ ด ตาม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ
ที่ก�ำหนดไว้
3. บริษทั ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงาน
ทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยใช้
มาตรการคุ ้ ม ครองผู ้ ร ้ อ งเรี ย น หรื อ ผู ้ ที่ ใ ห้ ความร่ ว มมื อ
ในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด
ไว้ใน Whistleblower Policy (แจ้งเบาะแสและมาตรการ
คุ้มครอง)
4. ผูท้ กี่ ระท�ำคอร์รปั ชัน่ เป็นการกระท�ำผิดจรรยาบรรณ
บริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ
ทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดไว้ นอกจากนีอ้ าจจะได้รบั โทษตามกฎหมาย
หากการกระท�ำนั้น ผิดกฎหมาย
36

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

5. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่
ให้ความรู้ และท�ำความเข้าใจกับบุคคลอืน่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ
ในเรือ่ งทีต่ อ้ งปฏิบตั ิให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ นี้
6. บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร
ทีย่ ดึ มัน่ ว่าคอร์รปั ชัน่ เป็นสิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้ทงั้ การท�ำธุรกรรม
กับภาครัฐและภาคเอกชน
ข้อก�ำหนดในการด�ำเนินการ
1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุมไปถึง
กระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนและลดต�ำแหน่ง การโยกย้าย
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตั งิ านพนักงาน การให้
ผลตอบแทน รวมถึงการลงโทษพักงาน และการไล่ออก
โดยก�ำหนดให้หัวหน้างานทุกระดับสื่อสารท�ำความเข้าใจ
กับพนักงานเพือ่ ใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การด�ำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำ� หนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทฯ
คู่มือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนแนวทางปฏิ บั ติ อื่ น ใดที่ บ ริ ษั ท ฯ
จะก�ำหนดขึ้นต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการด�ำเนินการในเรื่องป้องกัน
การเกิดคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือคู่มือ
ของบริษัทด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 ของก� ำ นั ล การให้ ม อบหรื อ รั บ หมายถึ ง
สิ่งของต่างๆ ที่สามารถมอบให้หรือรับไว้ กับบริษัทอื่นอาทิ
สมุดโน้ต ปฏิทินฯ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แต่บริษัทฯ
มีประกาศนโยบายการไม่รับกระเช้าของขวัญต่างๆ ส่วนการ
เลีย้ งรับรอง หมายถึง การเลีย้ งอาหารในการจัดประชุมต่างๆ
สามารถจัดเลี้ยงและรับได้ตามความเหมาะสม
3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน
บริษัทไม่มีนโยบายการรับเงินบริจาค แต่การให้เงินบริจาค
หรื อ เงิ น สนั บ สนุ น ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใสและถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน
ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
กับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิด
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครัฐ
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้าง
กับภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือ ห้ามให้หรือ
รับสินบนในการด�ำเนินธุรกิจทุกชนิด การด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ และการติดต่องานกับภาคเอกชนรวมถึงกลุ่มบริษัท
ในเครือจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซือ่ สัตย์ และต้องด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.5 การใช้ขอ้ มูลเพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว ต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับของบริษัท
		3.6 การใช้ทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว ต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับของบริษัท
3.7 การแต่งตั้งผู้ขาย (Supplier) ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
3.8 บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบ
กับพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท�ำนั้น
จะท�ำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
2560 และในปี 2561 บริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน
เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์อนื่ ใด
(No Gift Policy)
หลักการตามที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพนักงานยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แล้วนั้น เพื่อให้พนักงาน
มีแนวปฏิบตั เิ รือ่ งการรับ-ให้ของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์
อื่ น ใด ตามที่ กาหนดไว้ ใ นจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ น ไป
ในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้จัดท�ำแนวปฏิบัติฉบับนี้ขึ้น โดยให้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท

1.1.3 สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ เ ป็ น สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในกลุ ่ ม
(Corporate Logo/Corporate Brand)
1.1.4 สิ น ค้ า โครงการหลวง โครงการใน
พระราชด� ำ ริ สิ น ค้ า ชุ ม ชนในพื้ น ที่
ปฏิ บั ติ การของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท
ในกลุ่ม หรือสินค้าเพื่อการกุศล หรือ
สาธารณประโยชน์ หรื อ สิ น ค้ า ที่
สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.2 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรด�ำเนินการ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
1.3 ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ อื่น ใด แก่ คู ่ ส มรส บุ ต ร หรื อ ผู ้ เกี่ ยวข้ องของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจาก
โดยพฤติการณ์ถือว่าเป็นการรับแทน
1.4 การให้ ข องที่ ร ะลึ ก เนื่ อ งในโอกาสส� ำ คั ญ
ทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตั้ง การลงนามสัญญา
ทางธุรกิจ สามารถกระท�ำได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึก
เกินกว่า 3,000 บาท ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
*ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือ
วันส�ำคัญซึง่ อาจมีการให้ของขวัญกัน และหมายความรวมถึง
โอกาสในการแสดงความยิ น ดี การแสดงความขอบคุ ณ
การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือ
ตามมารยาททีถ่ อื ปฏิบตั กิ นั ในสังคมด้วย (อ้างอิงจากระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544)
2. การเลี้ยงรับรอง

2.1 การใช้จ่ายสาหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ
การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรอง
ในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการปฏิบตั ทิ างธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการ
ให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระท�ำได้ แต่ต้อง
แนวทางปฏิบัติ
เป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบ
1. การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด
ต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง
		1.1 การให้ของขวัญหรือของทีร่ ะลึก ตามประเพณีนยิ ม ทางผลประโยชน์
สามารถกระท�ำได้โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
3. การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
และจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น ส�ำหรับประเทศไทยไม่เกิน เจ้าหน้าที่รัฐ
3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ
3.1 การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ หรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั สามารถท�ำได้ตามความเหมาะสม โดยต้อง
บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ดังต่อไปนี้
ท�ำในนามบริษัท และมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย
1.1.1 ปฏิทิน ไดอารี่
CSR ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ ควรมี ห ลั ก เกณฑ์ แผนงาน
1.1.2 สินค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม การวัดผลที่ชัดเจน และด�ำเนินการผ่านขั้นตอน ระเบียบ
(Company Product)
ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ที่ได้ก�ำหนดไว้
รายงานประจำ�ปี 2562
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3.2 การจัดท�ำกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ
6. การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และค่าใช้จา่ ยอืน่
ในนามบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ต้องยกเว้นกิจกรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนพรรคการเมือง
6.1 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ
4. การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด
ค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถด�ำเนินการได้
4.1 บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม งดรับ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษทั ฯ
ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ในทุกกรณี และบริษัทในกลุ่ม
และมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับ
7. การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ
ของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง
หรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล
4.2 กรณี ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งรั บ ของขวั ญ
7.1 การบริจาคและให้การสนับสนุนแก่องค์กรใดๆ
ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถส่งคืนได้ ต้องด�ำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
ให้แต่ละสายงานแต่งตัง้ หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ เพือ่ ด�ำเนินการ
7.1.1 เป็นองค์กรทีเ่ ชือ่ ถือได้ และ/หรือมีการ
รวบรวมสิ่งของดังกล่าว และด�ำเนินการบริจาคให้บุคคลหรือ
จัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
หน่วยงานภายนอก เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์
7.1.2 การด� ำ เนิ น การต้ อ งกระท� ำ ในนาม
ต่อไป เว้นแต่
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในกลุ ่ ม อย่ า ง
4.2.1 กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุ
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ
น้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินจิ ของ
เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และ
ผูบ้ งั คับบัญชาส่วนงานทีไ่ ด้รบั ของขวัญ
บริษัทในกลุ่ม
ในการบริหารจัดการ
7.1.3 ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐ
4.2.2 กรณี ป ฏิ ทิ น ไดอารี่ ที่ ใ ช้ เ ป็ น สื่ อ
หรือบุคคลใดๆ ในนามบุคคล เว้นแต่
ประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงาน
มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการ
สามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้
สนั บ สนุ น ชั ด เจน และมี ห ลั ก ฐาน
4.2.3 กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึก
การรับการสนับสนุนเป็นลายลักษณ์
ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนาม
อักษร
สัญญาทางธุรกิจ สามารถกระท�ำได้
7.1.4 ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้
ทั้งนี้ ของขวัญ ของที่ระลึก ดังกล่าว
มั่ น ใจว่ า การบริ จ าคและ/หรื อ การ
จะต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัท
สนับสนุนได้ถูกน�ำไปเพื่อใช้ประโยชน์
5. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยีย่ มชม
ของสาธารณะ และ/หรื อ ตรงตาม
กิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า
วัตถุประสงค์ของการบริจาคและ/หรือ
5.1 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และ
การสนับสนุนอย่างแท้จริง
เยีย่ มชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคูค่ า้ สามารถกระท�ำได้
หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลักษณะ
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
แฝงการท่องเที่ยวการรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา
4.1 การเปิดเผยข้อมูล
และเยีย่ มชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคูค่ า้ ในกรณีที่ไม่
บริษัทมีนโยบายให้การด�ำเนินงานและการบริหาร
ได้ระบุในข้อตกลงสัญญา สามารถกระท�ำได้ หากพิจารณา จัดการของบริษทั เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
แล้ ว ว่ า การรั บ ข้ อ เสนอดั ง กล่ า วมี ค วามเหมาะสมและ ได้และให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ ต้องได้รับ กับบริษทั ให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว โดยได้เผยแพร่
การอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและเป็นไปตามระเบียบของ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพือ่ ให้ผลู้ งทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
ได้รับทราบ ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ผ่านวารสารต่างๆ ของ
5.2 ไม่รบั ข้อเสนอเกีย่ วกับการอบรม สัมมนา ทีม่ ี บริษัทแล้วยังมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการ
ลักษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอด เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความรู้อย่างแท้จริง
เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่าน
web-site : www.kwc.co.th ของบริษัท โดยมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
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ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญในเรือ่ ง
ของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะรวมถึงรายงานทางการเงิน
และข้อมูลทีม่ ิใช่ขอ้ มูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่ส�ำคัญ ได้แก่ นโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบตั ติ ามนโยบาย นโยบายเกีย่ วกับ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และการปฏิ บั ติ ตามนโยบาย
นโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
กรรมการและการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการ
		4.1.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและการปฏิบตั ิ

ตามนโยบาย

รวมทั้ ง ได้ ผ ่ า นการตรวจสอบจากผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
และผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
คณะกรรมการยั ง ได้ จั ด ท� ำ รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจ�ำปี
(แบบ 56-2) ในหัวข้องบการเงิน ก่อนรายงานของผู้สอบ
บัญชีด้วย
		4.1.3 รายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของกรรมการ

ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์
ให้กรรมการ และผู้บริหาร จัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามรายการ
ต่างๆ เช่น รายการเกี่ยวโยง ตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่
26 ม.ค. 2552 โดยเริ่มจัดท�ำรายงานเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
2552 เป็นต้นมา โดยรายงานให้ประธานกรรมการบริษทั และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่
วันที่บริษัทได้รับรายงาน และก�ำหนดให้ต้องรายงานทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยคณะกรรมการได้ก�ำหนดให้
มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
		4.1.4 รายงานการถื อหลักทรัพ ย์ของกรรมการ

บริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจ
ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการ
ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์และ
เกิดความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย และเพือ่ ก่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องและก�ำหนดวิธีปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดอบรมชี้แจง และได้ออกเป็นระเบียบให้พนักงาน
ถือปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติ เพื่อ
ประเมิ น ผล และปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวน ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เป็นประจ�ำทุกปี และได้เผยแพร่หลักการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี น โยบายก� ำ หนดให้
ที่ดีของบริษัททาง web-site : www.kwc.co.th
กรรมการ และผู้บริหาร ถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่ง
4.1.2 รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงิน คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุม
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี คณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยคณะกรรมการได้กำ� หนดให้มี
คณะกรรมการจึงดูแลให้งบการเงินดังกล่าวนอกจากจะจัดท�ำ วาระการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร
ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผย ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
ข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานการถือหุ้นของกรรมการ
ล�ำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

จ�ำนวนหุ้น
2562

จ�ำนวนหุ้น
2561

ล�้ำยอดมรรคผล

*103,632
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
17,350
ไม่มี
ไม่มี
90,000
ไม่มี

*103,632
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
17,350
ไม่มี
ไม่มี
90,000
ไม่มี

กรรมการ

จ�ำนวนหุ้น
2562

จ�ำนวนหุ้น
2561

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

กรรมการ

นายโชติ
นางสาวสุธาวรรณ
นายอมร
นางอัจฉราพร
นายโอวาท
นายอรุณ
นายสมศักดิ์
นายเลา ติง ไฟ
นายชาญชัย

โสภณพนิช
ศักดิ์โกศล
อัศวานันท์
เหมาคม
พันธุ์ปรีชากิจ
จิรชวาลา
ใจตรง

* รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
รายงานการถือหุ้นของผู้บริหาร
ล�ำดับ

1
2
3

นายเจริญ
นางสาวสุกัญญา
นางสาวปวริศา

ฟองสถาพร
ปรีชาหาญ
เกิดพวงแก้ว

		4.1.5 นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ 		4.1.6 ข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการและการท�ำหน้าทีข่ อง
ผู้บริหาร

เพื่อสะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงแต่ละคนบริษทั ได้เปิดเผย
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหาร
บริษัทได้แจ้งจ�ำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการที่แต่ละคน
ได้รับไว้ในหมวด 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ รวมทั้ ง เปิ ด เผยประวั ติ ข อง
กรรมการแต่ละคน และข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่
รวมทั้งการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในหมวด 5 ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถของกรรมการในการที่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้

การบริหารความเสี่ยง
ในปี 2562 ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
คณะกรรมการก�ำหนดให้มคี ณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง
ของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และได้มีการให้ข้อมูลกับ ประเมินปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมาย
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั และท�ำการวิเคราะห์ถงึ เหตุการณ์
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนดังนี้
ทีท่ ำ� ให้เกิดปัจจัยความเสีย่ ง ก�ำหนดมาตรการบริหารความเสีย่ ง
รูปแบบกิจกรรม
จ�ำนวนครั้ง ในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเสี่ยง และ
เสนอมาตรการในการจัดการกับความเสีย่ งนัน้ พร้อมให้เสนอ
ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
1
อยู่ในแผนงบประมาณประจ�ำปี
การตอบค�ำถามผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
12
5.3 จริยธรรมธุรกิจ
(ทางโทรศัพท์)
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดท�ำ “คู่มือจริยธรรม” ส�ำหรับ
การประกอบธุรกิจ ก�ำหนดข้อประพฤติปฏิบัติ ส�ำหรับให้
4.2 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือในการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดท�ำเป็นเอกสารซึ่งมี
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงาน สาระครอบคลุมรวมไปถึงการปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส�ำคัญ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ ส่วนรวม และดูแลให้มีการปฏิบัติจริงจังอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว เพือ่ ให้ผลู้ งทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
ได้รับทราบทั้งโดยผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูล
บริ ษั ท ได้ อ อกข้ อ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ จรรยาบรรณของ
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และผ่าน Web Site ของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทย่อยเป็นลาย
www.kwc.co.th เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และนั ก ลงทุ น สามารถ ลักษณ์อกั ษรโดยได้ถอื ปฏิบตั แิ ละติดตามอย่างสม�ำ่ เสมอ ดังนี้
ทราบข้อมูลทีส่ ำ� คัญ และกิจกรรมของบริษทั อีกทางหนึง่ และ
อุดมการณ์ บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) 		
ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นนั้ บริษทั ได้มอบหมาย บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยรวม
ให้ผู้จัดการฝ่ายเลขาและบริหารงานทั่วไป ท�ำหน้าที่ติดต่อ เรียกว่ากลุม่ “กรุงเทพโสภณ” มีอดุ มการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
สื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และ คือ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
02-871-3191 ต่อ 229 หรือ e-mail : infokwc@kwc.co.th
กลุม่ “กรุงเทพโสภณ” มีเจตนารมณ์แน่วแน่ทดี่ ำ� เนิน
ธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ
ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต
5.1 โครงสร้างการจัดการ
และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้บริการที่มีคุณภาพสูงในราคา
ได้ จั ด ท� ำ รายละเอี ย ดไว้ ใ นข้ อ ที่ 8 โครงสร้ า ง ที่เหมาะสม ด�ำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง มีผลก�ำไร เพื่อ
การจัดการข้างต้น
ส่งผลดีให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
5.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ให้ผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม
การควบคุมภายใน
โดยเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการก� ำ หนดให้ มี ร ะเบี ย บการปฏิ บั ติ ง าน
2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ และเชื่อมั่นในคุณค่าของคน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่
กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มุ่งกระท�ำการทุกอย่าง
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานทัง้ หน่วยงานธุรกิจ ด้วยความตั้งใจ ให้เกิดผลในความเป็นเลิศในด้านทรัพยากร
และหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบทีว่ างไว้ รวมทัง้ บุคคลกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากร
ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุม อันมีคณุ ค่า และส�ำคัญยิง่ จึงยึดถือปฏิบตั ติ ลอดมา ในการเลือก
ภายในของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการดูแลให้ฝ่าย ผู้ที่มีความสามารถเข้ามาท�ำงาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ ให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับกลุ่ม ขณะเดียวกันก็สร้างความ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานผลการตรวจสอบ มัน่ คง และความผูกพันทางใจให้พนักงานเกิดความมัน่ ใจทีจ่ ะ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำตามแผนงาน ท�ำงานกับกลุ่มตลอดไป
ที่ก�ำหนดไว้
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3. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ บริษั ท และทรั พ ย์ สิ น ของ กลุ ่ ม
“กรุงเทพโสภณ”

กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึง
ทรัพย์สนิ ของกลุม่ “กรุงเทพโสภณ” หมายถึง สังหาริมทรัพย์
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีตอ่ ประเทศชาติ สังคม และ
และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ทั้ ง ปวงของกลุ ่ ม “กรุ ง เทพโสภณ”
สิ่งแวดล้อม
รวมถึง เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ข้อมูล สิทธิ เอกสาร
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม
กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ สิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ และความลับ
ของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานมี
ดังนี้
หน้าที่ และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของ กลุ่ม
1. การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อ “กรุ ง เทพโสภณ” ให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม ที่ และดู แ ล
ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ไม่ว่าจะเป็น มิ ใ ห้ เ สื่ อ มเสี ย สู ญ หาย อี ก ทั้ ง ไม่ ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ของกลุ ่ ม
“กรุงเทพโสภณ” โดยไม่เกิดประโยชน์แก่กลุม่ “กรุงเทพโสภณ”
ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน คู่แข่ง ฯลฯ
หรือไม่นำ� ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง และผูอ้ นื่ โดยจัดเป็น
2. การหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ
กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ไม่ประสงค์ ให้กรรมการ กลุ่มหลัก คือ
การปกป้ อ งทรั พ ย์ สิ น ของบริษั ท บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้
ผูบ้ ริหาร พนักงาน รับหรือให้ผลประโยชน์แก่บคุ คลใดในการ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากร และทรัพย์สิน
ด�ำเนินธุรกิจที่ขัดต่อจริยธรรมและกฎหมาย
ของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเพิ่มความ
3. การไม่เลือกปฏิบัติ
กลุม่ “กรุงเทพโสภณ” ปฏิบตั ติ อ่ ผูเ้ กีย่ วข้องด้วยโดย สามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดย
ไม่เลือกปฏิบตั ิ ต่อผูห้ นึง่ ผูใ้ ด เนือ่ งจากความแตกต่างในเรือ่ ง ก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้
1. จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทอย่าง
เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ หรือพื้นฐานการศึกษา
ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท
ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามอุ ด มการณ์ แ ละจริ ย ธรรมในการ เสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
ประกอบธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม “กรุ ง เทพโสภณ” จึ ง ก� ำ หนด
1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) จัดหาระบบ
ข้อพึงปฏิบตั ไิ ว้นำ� ไปใช้ในการท�ำงาน โดยถือเอาคุณธรรมและ
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเชื่อม และ
ความสุจริตเป็นที่ตั้ง ดังต่อไปนี้
นโยบายการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โปรแกรมการใช้งาน ในบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการเท่านั้น
บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มุ่งมั่นในการเคารพและ ไม่อนุญาตให้ใช้ในงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องในทุกที่ กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
2. หลักเกณฑ์การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการ
ที่เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ โดยก�ำหนดเป็นนโยบายดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ติ าม เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อก�ำหนด
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีตประเพณีทอ้ งถิน่ ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน หากไม่ปฏิบัติตาม
ถือเป็นความผิดทางวินัยในการท�ำงานเช่นเดียวกัน
ในประเทศที่บริษัท เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
3. การเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน อินเทอร์เน็ตของบริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ต้อง
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนในการขออนุญาตเข้าใช้งานโดยก�ำหนดให้
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ติ าม ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ที่จะขอใช้บริการเป็นผู้ขอ และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอเข้าใช้ระบบที่บริษัทก�ำหนดไว้
กฎระเบียบของบริษัท
4. บริษทั กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ไม่สนับสนุน
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่กระท�ำ
การช่วยเหลือสนับสนุน หรือร่วมมือส่งเสริมการหลีกเลี่ยง และไม่ ยิ น ยอมให้ พ นั ก งานของบริ ษั ท กระท� ำ ผิ ด ต่ อ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระท� ำ ผิ ด ทางคอมพิ ว เตอร์
และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแล พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
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5. พนักงานทุกคนมีหน้าที่รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประกอบให้สามารถใช้งานได้ ทัง้ นี้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
โปรแกรม อุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม ข้อมูล รวมไปถึงรหัส
ผ่านของพนักงานถือเป็นทรัพย์สนิ ของบริษทั กรุงเทพโสภณ
จ�ำกัด (มหาชน)
6. ผู้ใช้งานจะต้องท�ำความเข้าใจ และลงนามเพื่อ
ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
และการเชือ่ มต่อกับอินเทอร์เน็ต และหากมีการเปลีย่ นแปลง
แก้ไขในนโยบายนี้ ผู้ใช้งานต้องท�ำความเข้าใจและลงนาม
เพื่อยืนยันปีละครั้ง
7. บริษทั กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินกิจการ
ภายใต้กฎหมายไทย ดังนัน้ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และ
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท�ำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และฎหมาย
ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็น
ความลับ

การรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ”
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงกระท�ำการใดๆ
อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ ของ กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ”
ได้แก่ การมีกิจกรรมหรือกระท�ำการใดๆ อันอาจท�ำให้กลุ่ม
“กรุงเทพโสภณ” เสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่า
ที่ควร หรือ เป็นการแบ่งผลประโยชน์ จากกลุ่ม “กรุงเทพ
โสภณ”
1. การแข่งขันกับกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานไม่พงึ ประกอบกิจการด�ำเนินการ หรือ
ลงทุนใดๆ อันเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่ม “กรุงเทพ
โสภณ”
2. การซื้อหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนในกิจการของคู่แข่ง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พึงมีหรือ ซื้อหุ้น หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนของบริษัท หรือ ธุรกิจที่ด�ำเนินการแข่งขัน
กับกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็น
ผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการ
ใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้อง
แจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. การลงทุนหรือมีหุ้นอยู่ก่อนแล้ว หรือได้มาโดย
ทางมรดก หรือการให้ ในกรณีทกี่ รรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
ได้ลงทุน หรือได้มาซึ่งกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรืออาจ
เป็นการแข่งขันกับกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” หรือมีหุ้นของ
คูแ่ ข่งขันก่อนทีจ่ ะเข้ากลุม่ “กรุงเทพโสภณ” ต้องแจ้งให้ทราบ
ก่อนเข้ากลุม่ หรือ กรณีทกี่ ลุม่ “กรุงเทพโสภณ” เข้าไปท�ำธุรกิจ
นั้นในภายหลังต้องแจ้งให้กลุ่มได้ทราบทันที

4. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีถ่ อื หุน้ ของบริษทั
จะต้องรายงานเมื่อมีความเคลื่อนไหว หากมีการซื้อ ขายหุ้น
บริษัททุกขณะต่อกรรมการผู้จัดการ หรือ เลขานุการบริษัท
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ถือเป็นนโยบายส�ำคัญ
ทีจ่ ะไม่ให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานใช้โอกาสจากการ
เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานบริษทั แสวงหาประโยชน์
ส่วนตน จึงก�ำหนดเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. หลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงตนเอง ที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. ในกรณี ที่ จ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งท� ำ รายการเช่ น นั้ น เพื่ อ
ประโยชน์ของบริษัท ให้ท�ำรายการนั้นเสมือนการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนุมัติ
3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภาย
ใต้ประกาศของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผยข้อมูลรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
4. กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็น
กรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรทาง
ธุรกิจอืน่ ๆ การไปด�ำรงต�ำแหน่งนัน้ จะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์
ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท
5. การท� ำ งานอื่ น นอกเหนื อ จากงานของบริ ษั ท
ผู้บริหาร พนักงานต้องอุทิศตน และเวลาให้กับกิจการของ
บริษัทอย่างเต็มที่ ในกรณีมีงาน หรือภารกิจพิเศษ ผู้บริหาร
และพนักงาน ต้องเสนอตามล�ำดับชัน้ ขออนุมตั จิ ากกรรมการ
ผู ้ จั ด การ ส� ำ หรั บ กรรมการผู ้ จั ด การต้ อ ง ขออนุ มั ติ จาก
คณะกรรมการบริษัท
การรับและให้ผลประโยชน์

1. การรับผลประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงิน
กับผู้ท�ำธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหาร พนักงานย่อมไม่เรียกรับ
หรือยินยอมจะรับเงิน สิง่ ของ หรือประโยชน์อนื่ ใดจาก ลูกค้า
ผู้รับเหมาที่ปรึกษา ผู้ขายสินค้า ผู้จัดส่งสินค้าและบริการ
ให้บริษทั หรือจากบุคคลอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง กับการท�ำธุรกิจกับ
บริษัท นอกจากนี้ผู้บริหาร พนักงานไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้อง
ทางการเงิน เช่น ร่วมทุน หรือร่วมท�ำการค้า ไม่ให้ยืม หรือ
กู้ยืมเงิน เรี่ยไร ใช้เช็คแลกเงินสด ซื้อสินค้าเชื่อ ซื้อขาย เช่า
หรือให้เช่า หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ กับบุคคล
เหล่านี้
2. ห้ามผู้บริหาร และ พนักงานเสนอผลประโยชน์
ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคล
ภายนอกอื่นใดที่จูงใจให้ปฏิบัติในทางมิชอบ
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3. ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือ
รับของขวัญ หรือของก�ำนัลใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัท
ท�ำธุรกิจด้วย เว้นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และ
ไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ
4. ผู้บริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยง การให้ หรือ
รับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินปกติจากบุคคลที่บริษัท
ท�ำธุรกิจด้วย
5. ในโอกาสที่ตามประเพณีนิยมมักมีธรรมเนียมการ
ให้ของขวัญแก่กนั หากพนักงานได้รบั ของขวัญทีม่ มี ลู ค่าเกิน
ปกติวสิ ยั จากผูท้ ำ� ธุรกิจกับบริษทั ให้พนักงานรายงานผูบ้ งั คับ
บัญชาตามล�ำดับชั้น
6. การให้ และการรับของขวัญ การให้ของขวัญซึ่งกัน
และกันในโอกาสต่างๆ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัท
ไม่ควรให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือรับของขวัญจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา

1. ควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของ
ตัวเองนอกเหนือเวลาท�ำงาน และไม่ใช่ในนามบริษัท
3. ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เข้ า ใจว่ า บริ ษั ท มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง หรื อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น
ทางการเมืองแก่พรรคใดพรรคหนึง่ หรือกลุม่ พลังใดพลังหนึง่
4. ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั เพือ่ สนับสนุนพรรคใด
พรรคหนึ่ง หรือกลุ่มพลังใดพลังหนึ่ง
การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

1. บริษัทก�ำหนดให้ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอ�ำนาจ
ในการให้ สั ม ภาษณ์ ห รื อ ตอบค� ำ ถามผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น
สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น
อาจให้ข้อมูลได้โดยรับอนุญาตจากกรรมการผู้จัดการ
2. บริษัทก�ำหนดให้นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ท�ำหน้าที่
การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุนนักลงทุน สถาบัน
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ การเงิน
ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลของกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ”
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีทั้งหมด 5 ด้านดังนี้
บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและ
นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า
พนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัท อย่าง
บริษัท กลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ตระหนักถึง ความส�ำคัญ
เคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อ ของความพอใจของลู ก ค้ า ที่ มี ต ่ อ ความส� ำ เร็ จ ของธุ ร กิ จ
สาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจหรือ ของบริษัท จึงมีเจตจ�ำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนอง
ราคาหุ้น จึงก�ำหนดข้อปฏิบัติดังนี้
ความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้โอกาส ยิ่งขึ้นตลอดเวลาและได้ก�ำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติ
หรือข้อมูลที่ ได้จากการเป็นกรรมการการบริหารงานหรือ ไว้ดังต่อไปนี้
การปฏิบัติงานในการหาประโยชน์ให้กับตนเอง หรือกับผู้อื่น
1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม
ในการท�ำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
2. ไม่ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการ
2. ให้ข้อมูล และข่าวสารที่ถูกต้อง และเพียงพอ และ
ซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น ทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบ เกี่ยวกับสินค้าและ
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
บริการโดยไม่มกี ารกล่าวเกินความเป็นจริงทีเ่ ป็นเหตุให้ลกู ค้า
3. ไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ความลั บ ทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เข้าใจผิด เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของ
ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นสภาพ สินค้า หรือบริการนั้นๆ
การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท
3. ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าอย่างเคร่งครัด
4. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซื้อขาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
หุ้นบริษัท ก่อนงบการเงินเผยแพร่และ 2 วันหลังเปิดเผย ให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
งบการเงิน
4. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ
การให้สิทธิทางการเมือง
และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
5. จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียน
ใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย แต่ห้าม เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้า และ
ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ บริการรวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง หรือส่งมอบ
ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ และการด� ำ เนิ น การอย่ า งถึ ง ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ การ
ให้การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
6. รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�ำไปใช้ประโยชน์
โดยก� ำ หนดเป็ น ข้ อ ปฏิ บั ติ ข องกรรมการ ผู ้ บ ริ ห ารและ
ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
พนักงานดังนี้
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7. ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับวิธกี ารใช้สนิ ค้า และบริการของ
บริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ตระหนักว่า พนักงานเป็น
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท
ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะให้การปฏิบัติ
ที่ เ ป็ น ธรรมทั้ ง ในด้ า นโอกาส ผลตอบแทน การแต่ ง ตั้ ง
โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายดังกล่าว บริษัทยึดแนวต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติ
1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความ
เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3. ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานให้ มี
ความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
4. การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและ
การลงโทษพนักงาน กระท�ำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสม
ของพนักงานนั้น
5. ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม�่ำเสมอ
6. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บน
พื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพนักงานอย่างเคร่งครัด
8. หลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือ
คุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจ ของพนักงาน
9. ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
ตามระบบและกระบวนการที่ก�ำหนด
10. การรั ก ษาชื่ อ เสี ย งของบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห าร และ
พนักงานย่อมมีสทิ ธิเสรีภาพในการประพฤติ ปฏิบตั ติ นอันเป็น
เรื่องส่วนตัว แต่พึงหลีกเลี่ยงไม่ ให้กระทบต่อภาพพจน์
ของบริษัทในทางลบ
11. การปฏิบตั ติ น ผูบ้ ริหาร พนักงานทีเ่ ป็นผูบ้ งั คับบัญชา
พึงปฏิบตั ติ นให้เป็นทีเ่ คารพนับถือ ของพนักงานและพนักงาน
ไม่พึงกระท�ำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับ
บัญชาพนักงานพึงให้เกียรติต่อพนักงานด้วยกัน
12. ความมีวินัย ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้คนจ�ำนวนมาก
รวมกันท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือความมีวินัย ได้แก่
การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง
ไม่ ว ่ า จะระบุ ไ ว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรหรื อ ไม่ ก็ ตาม และ
มีจิตส�ำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติตนเช่นนั้นตลอดไป

นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้น
คือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างเสริมมูลค่าเพิ่ม
แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว จึงก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน
ตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ด้วยความระมัด
ระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และรายย่อย
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. จัดท�ำรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ
ฐานะข้อมูลการเงินการบัญชี และรายงานอืน่ ๆ โดยสม�ำ่ เสมอ
และครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แจ้ ง ให้ ผู ้ ถือ หุ ้ น ทุ กรายทราบอย่ างเท่ าเที ย มกั น
ถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทัง้ ใน ด้านบวก และด้านลบ
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน
และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น
โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับองค์กร
นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้

บริษทั กลุม่ “กรุงเทพโสภณ” มีนโยบายทีจ่ ะให้การปฏิบตั ิ
ต่อคู่ค้า และ หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดย
ค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ
การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ทที่ ำ� ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้
ปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงรายงานที่ถูกต้อง
การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่
สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และหรือเจ้าหนี้
2. กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผยรายละเอียด
ต่อคูค่ า้ และหรือเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุตธิ รรม
และรวดเร็ว
3. ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ต กลงกั น ไว้ อ ย่ า ง
เคร่งครัด กรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้
ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขปัญหา
นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษทั กลุม่ “กรุงเทพโสภณ” มีนโยบายทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ และสังคม ให้ความส�ำคัญกับการ
ดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิน่ ทีห่ น่วยงานของ
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บริษัท ตั้งอยู่ และเป็นนโยบายของบริษัทเช่นเดียวกันที่จะ
ทางไปรษณีย์
ยึ ด มั่ น ปฏิ บั ติ ต นเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และข้อบังบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
ความพยายามอย่างต่อเนือ่ งทีจ่ ะด�ำเนินการยกระดับคุณภาพ
185 ถนนราษฏร์บูรณะ แขวงบางปะกอก
ของสังคม ทั้งที่ด�ำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
เพื่อเสริมสร้างนโยบายข้างต้น บริษัทจะด�ำเนินการ
E-mail : infokwc @kwc.co.th
คืนก�ำไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์ สังคม
5.4 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างสม�่ำเสมอ และจะด�ำเนินการปลูกฝังจิตส�ำนึกของ
วิสัยทัศน์บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” TOP OF MIND”
พนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง ลูกค้าเลือกเราเป็นอันดับแรก
และต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ดำ� รงอยูเ่ ป็นวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ตี ลอดไป
1. ส�ำหรับลูกค้า ลูกค้ามองเห็นบริษัทเป็นผู้ที่ช่วยให้
ความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ลูกค้าสามารถเพิ่มยอดขาย โดยที่บริษัทเข้าไปช่วยในเรื่อง
บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนิน การบริหารต้นทุนและขบวนการในการออกแบบกระบวนการ
ธุ ร กิ จ บนพื้ น ฐานของความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ หรือเครื่องมือที่ดีเยี่ยมโดยผ่านเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
2. ส�ำหรับพนักงาน บริษทั มุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพ
1. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ภายในตัวบุคคล ให้เกิดความรู้ความสามารถทั้งองค์กร
ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทได้แบ่งพันธกิจ ออกเป็น 3 พันธกิจหลักตามกลุ่ม
ประเทศที่บริษัทเข้าไปด�ำเนินการ
บริษัท ดังนี้
2. บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) สร้างคุณค่า
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน เพิม่ ให้แก่ลกู ค้าโดยการให้การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านกลุม่
อยู่เสมอ
บริษัทและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
3. ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจัง ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
ต่อกิจกรรมทั้งปวง ที่จะเสริมสร้างคุณภาพอาชีวอนามัยและ
2. บริ ษั ท เคดั บ บลิ ว ซี โลจิ ส ติ ก ส์ จ� ำ กั ด รั ก ษา
สิ่งแวดล้อม
และประยุกต์การให้บริการคลังสินค้าและท่าเรือโดยมีการ
4. บริษทั จะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เกีย่ วกับ ให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า
ความสั ม พั น ธ์ ข องการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ต่ อ ความ
3. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัดเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ในการบริหารข้อมูล มีการให้บริการในเชิงสร้างมูลค่าเพิ่ม
การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม จริยธรรมธุรกิจ
แก่ลูกค้าโดยไม่ให้เกิดความผิดหวังจากลูกค้า
บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” ก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ และ
ค่านิยมของกลุ่ม บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน มีดังนี้
ที่จะต้องรับทราบท�ำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย
1. Service Excellence ด้วยการน�ำนวัตกรรมทาง
และข้ อ ปฏิ บั ติ ตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นคู ่ มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ นี้ เทคโนโลยี และการออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ มาใช้
อย่างเคร่งครัด มิ ใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และ
1.1 ใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี อ ย่ า งเต็ ม
ไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดขึ้นนี้
ประสิทธิภาพ ในการน�ำมาเชื่อมโยงกับงานเพื่อให้บรรลุ
ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบ เป้าหมาย และเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการ
และถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะด�ำเนินการให้พนักงาน ภายใต้
1.2 แสวงหาโอกาสในการปรั บ ปรุ ง และริ เ ริ่ ม
สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือ การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารท�ำงาน เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทดี่ กี ว่าเดิม
จริยธรรมอย่างจริงจัง
2. Professional Teamwork ความร่วมมือเป็นปึกแผ่น
การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ผ่านทุกช่องทาง ที่ลูกค้าได้พบและเข้าถึง
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดให้ ประธานคณะกรรมการตรวจ
2.1 แสดงออกซึง่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมทัง้
สอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระท�ำหน้าที่รับข้อร้องเรียนด้าน ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการท�ำงาน เพื่อให้งานส�ำเร็จลุล่วงและ
บรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งพนักงานของบริษัท บรรลุเป้าหมาย
สามารถส่งข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจ
2.2 ประสานและให้ความร่วมมือในการท�ำงานต่อ
โดยตรงไปยังที่อยู่ต่อไปนี้
ทุกหน่วยงานเพื่อให้งานส�ำเร็จ และเกิดความราบรื่นในการ
ท�ำงาน
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

2.3 แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณในการท�ำงาน และ
ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
3. Employee Development พัฒนาศักยภาพ ของ
แต่ละบุคคลอย่างสูงสุด
3.1 แสดงให้เห็นถึงความใฝ่รู้ และความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
3.2 ยินดีรับ และ อาสาท�ำงานอื่นๆ ที่หลากหลาย
ทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเพือ่ เปิดโอกาส
ให้ตนเองค้นพบ และได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพ
4. Customer Orientation ลูกค้าต้องไม่ผิดหวัง
4.1 ค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยค�ำนึงถึง
ปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ขจัดข้อร้องเรียน และตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้เหนือความคาดหมาย
4.2 ให้บริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า และตัดสินใจได้
ตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน
4.3 ปรับปรุงและพัฒนา การให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจ และประทับใจต่อลูกค้า

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
		ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของคณะกรรมการ
ที่จะต้องท�ำหน้าที่ดูแลสิทธิที่มีอยู่ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อความเชื่อมั่นของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องและความเจริญของกิจการในระยะยาว บริษัท
จึงได้สรรหาบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
ท�ำงานเป็นอย่างดี เข้าท�ำหน้าทีเ่ ป็นกรรมการในคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อท�ำหน้าที่ทั้งการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ การอนุมัติแผนธุรกิจ รวมทั้งการสร้าง
มาตรฐานในการก�ำกับดูแลกิจการ และก�ำหนดทิศทางและ
แผนกลยุทธ์การด�ำเนินงานในอนาคตด้วย
บริษทั มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั เข้าร่วมสัมมนาและอบรมหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการปฎิบตั หิ น้าที่ ซึง่ จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสถาบันอิสระอืน่ ๆ เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและน�ำความรู้มาใช้ประโยชน์
กับบริษัทและกลุ่มธุรกิจฯ ต่อไป

5.5 การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริ ษั ท ไม่ เ ป็ น บุ ค คลเดี ย วกั บ
กรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนด
นโยบาย การก�ำกับดูแล และการบริหารออกจากกัน และ
เตรียมความพร้อมพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่บริหาร
ในปี 2562 มีกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั จ�ำนวน 2 คนทีเ่ ข้ารับการอบรมในหลักสูตรของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) สรุปได้ดงั นี้
ล�ำดับที่

รายนามกรรมการและผู้บริหาร

1

นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล

2

นายชาญชัย

ชื่อหลักสูตร

Audit Adjustment

ผู้จัดหลักสูตร

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ล�้ำยอดมรรคผล CTO Chief
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
Transformation officer ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(maiA)

แผนการสืบทอดต�ำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

การฝึกอบรมและการให้ความรู้

เพื่อเป็นการตระเตรียมพนักงานไว้รองรับต�ำแหน่ง
บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าอบรม
ทางการบริหาร บริษัทได้จัดท�ำแผนการพัฒนาผู้บริหาร และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อน�ำความรู้มาช่วยกันท�ำงาน
โดยมีการพิจารณาผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และ ให้เกิดประโยชน์แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย ให้ตรงตามนโยบายเกีย่ วกับ
มีศักยภาพ สามารถจะพัฒนาให้รับภาระหน้าที่สูงขึ้นได้ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ก�ำหนดไว้ด้วย
ไว้ในแต่ละฝ่ายงานและมีการติดตามผลส�ำเร็จในการพัฒนา
เพื่อการแต่งตั้งเลื่อนต�ำแหน่งปีละ 1 ครั้ง
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5.7 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทก�ำหนดวันประชุมและก�ำหนดระเบียบวาระ
การประชุมประจ�ำส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้ง
ก�ำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมประจ�ำส�ำหรับ
การประชุมทั้งปี ให้กรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่ ในช่วง
ปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการสามารถ
จัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยทั่วไปการประชุม
คณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกๆ 1.5 เดือน ในวันพุธที่สาม
ของเดื อ น และอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ นั ด ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ โดย
กรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้น
ในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นอันสมควร
องค์ ป ระชุ ม ของที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั มีความสอดคล้องกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2562 ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมร่วมกันทัง้ สิน้ 8 ครัง้ อีกทัง้
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกันเอง
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ในวันที่ 11
ธันวาคม 2562
ในการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ดั การจะร่วมกันพิจารณาตามความส�ำคัญและความจ�ำเป็น
อย่างไรก็ดี กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่าง
เป็นอิสระ
เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดประชุมและ
ส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นมีเหตุจำ� เป็น
เร่งด่วน โดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัทและมีความเป็นอิสระที่จะ
เสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้
5.8 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อืน่ ของกรรมการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการของ
บริษทั ฯ จึงควรก�ำหนดจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคนจะไป
ด�ำรงต�ำแหน่งให้เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการบริษัทฯ อาจลดลง
หากจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการไปด�ำรงต�ำแหน่งมีมากเกินไป
ดังนี้
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- กรรมการบริ ษั ท ฯ (ยกเว้ น กรรมการที่ เ ป็ น
ผูบ้ ริหาร) แต่ละท่าน จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 5 แห่ง โดย
ไม่มีข้อยกเว้น
- กรรมการที่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารจะด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
กรรมการในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ได้ ไ ม่ เ กิ น
2 แห่ง
- กรณีที่กรรมการบริษัทฯ ท่านใดมีการไปด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่
ให้แจ้งคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อทราบ
กรรมการของบริษทั ไม่สามารถเข้าเป็นหุน้ ส่วนหรือ
เข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ
ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนต้องเปิดเผยกิจกรรมและ
ผลประโยชน์ภายนอกบริษัทเมื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทและกรรมการทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานกิจกรรม
รวมถึงแจ้งเปลีย่ นแปลงข้อมูล (ถ้ามี) ทีเ่ กีย่ วกับผลประโยชน์
ภายนอกบริษัทให้บริษัททราบ
5.9 การประเมิ น ผลการปฎิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นรายคณะ

คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ท� ำ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นประจ�ำทุกปี
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
ทราบว่าในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติงานครบถ้วน
เหมาะสมตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร และน�ำผลประเมิน
การปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป ทั้งนี้ เลขานุการ
บริษทั เป็นผูร้ วบรวมและสรุปผลให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นรายคณะได้พัฒนามาจากแบบประเมินตนเอง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น
4 หมวดหลัก ประกอบด้วย 1) หมวดโครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ 2) หมวดการประชุมคณะกรรมการ
3) หมวดบทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ และ 4) หมวดเรื่องอื่นๆ ซึ่งแต่ละหมวด
ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ โดยแบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 29 ข้อ
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั
เป็นรายคณะประจ�ำปี 2562 มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
ของทุกหมวดเท่ากับ 96.51%

นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความส�ำคัญในเรื่องความเป็นอิสระ
ของกรรมการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจมีกบั บริษทั
ในปี 2562 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมิน ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทฯ
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ
5.14 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ชุดย่อยเป็นรายบุคคลเป็นรายบุคคล โดยมุ่งเน้นการน�ำ 		 บริษทั ได้จดั ให้มกี ารบรรยายจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและ
ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก�ำหนดให้มีการประเมินตนเอง แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล
ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและสรุปผล ที่จ�ำเป็นและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และจัดท�ำ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เอกสารปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่ (Welcome Package
สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ for TOP’s New Board of Director) เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็น
บริษทั เป็นรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจ�ำปี 2562 มีระดับ ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลส�ำคัญต่างๆ
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 98.48%
อาทิ ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประวัติ
5.11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
ความเป็นมาและธุรกิจของบริษัท แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
ในปี 2562 คณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ภายใต้ แผนกลยุทธ์ ผลการด�ำเนินงานล่าสุด คู่มือหลักการก�ำกับ
การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัททั้ง 3 ชุดได้ท�ำการ ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการทั้ ง คณะ ชุดย่อย คูม่ อื กรรมการอิสระ (ส�ำหรับกรรมการอิสระ) เป็นต้น
ด้วยตนเองและมีการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท
กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย กรรมการสรรหา
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และผู้บริหารสูงสุด
และก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการทั้ ง คณะ
กรรมการอิสระ ประกอบด้วย
ด้ ว ยตนเองโดยใช้ แ บบประเมิ น ที่ มี ค� ำ ถามแบ่ ง ออกเป็ น
1. นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล กรรมการอิสระ
3 หมวด ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2. นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ
กรรมการอิสระ
2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 3) บทบาท หน้าที่
3. นายอมร อัศวานันท์
กรรมการอิสระ
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งผลการ
4. นายอรุณ จิรชวาลา
กรรมการอิสระ
ประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะด้วยตนเอง
5. นางอัจฉราพร เหมาคม
กรรมการอิสระ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดค�ำนิยาม  “กรรมการอิสระ”
ก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทโดยเป็นไปตามข้อก�ำหนดเท่ากับของส�ำนักงาน
มีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทุกหมวดเท่ากับ 98.80% คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
95.58% และ 99.60% ตามล�ำดับ
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไว้ดังนี้
5.12 การประเมิ น ผลการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การบริษั ท
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
จดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�ำปี 2562
ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้ส�ำรวจ ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
และประเมินระดับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการ ทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
ประจ�ำปี 2562 นั้น จากการประเมินบริษัทได้คะแนน 81% ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
อยู่ในระดับดีมาก (Very Good)
ควบคุ มของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ทร่ ว ม
5.13 หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ
บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ในการคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่เหมาะสม เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สมควรได้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการ ทัง้ จากการเปิดโอกาส สองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อ ซึ่งต้อง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา
บริ ษั ท ฯ ต้ องมีคุณ สมบัติที่สอดคล้อ งตามกฎหมายและ คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ไม่น�ำความแตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
เชือ้ ชาติ สัญชาติหรือถิน่ ก�ำเนิดมาเป็นข้อจ�ำกัดด้านคุณสมบัติ การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
5.10 การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
รวมถึ ง การท� ำ รายการทางการค้ า ที่ กระท� ำ เป็ น ปกติ เ พื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิ น ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ กู ้ ยื ม ค�้ ำ ประกั น การให้
สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ประกั น หนี้ สิ น รวมถึ ง พฤติ การณ์ อื่ น
ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรือคูส่ ญั ญามีภาระ
หนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์
ทีม่ ตี วั ตนสุทธิของผูข้ ออนุญาต หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้านบาทขึน้ ไป
แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าว
ให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี
จากบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัท ร่วม หรือนิติบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็น
นิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ของผูใ้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทภายหลัง
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ ลี กั ษณะเป็นไปตาม
1-8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ ตั ด สิ น ใจในการด� ำเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (collective decision) ได้
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ขึน้
เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทอีก 3 ชุด ได้แก่
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการแต่ละคณะมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
		 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ
บริ ษั ท ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระ มี ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาํ หน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินจ�ำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการ
บริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ล�ำดับ

รายชื่อ

1
2
3

นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
นายโอวาท
พันธุ์ปรีชากิจ
นายอรุณ
จิรชวาลา

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ คณะซึง่ ครบวาระการเป็นกรรมการตรวจสอบกลับเข้าเป็น
กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2560 โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือวาระ
ของการเป็นกรรมการบริษทั นับตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2560
- พฤษภาคม 2563
หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่รับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ารรายงานทางการเงิ น
อย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็น
ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคล ซึง่ มีความเป็น
อิ ส ระเพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้ารวมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทํารายงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ปี 2562
จัดประชุม

เข้าประชุม

5
5
5

5
5
5

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบ
บัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้ารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ควา ม เ ห็ น ห รื อ ข ้ อ สั ง เ ก ต โ ด ย ร ว ม ที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 8/2562
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้รับรองกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปรับปรุง
แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 และได้มีการทบทวน
กฎบัตรอย่างสม�่ำเสมอ

รายงานประจำ�ปี 2562

51

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วย กรรมการบริษทั จ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ คณะกรรมการบริษทั เป็น ผูพ้ จิ ารณา

ล�ำดับ

1
2
3

รายชื่อ

นางอัจฉราพร
นายอมร
นายโอวาท

ต�ำแหน่ง

เหมาคม
อัศวานันท์
พันธุ์ปรีชากิจ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งคณะ ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งกลับเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ งอีกวาระหนึง่
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี หรือวาระของการเป็นกรรมการบริษทั นับตัง้ แต่
เดือนพฤษภาคม 2560 - พฤษภาคม 2563
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาขัน้ ตอนวิธบี ริหารความเสีย่ งของบริษทั และ
บริษัทย่อย
2. แต่งตั้งฝ่ายบริหารของบริษัทในกลุ่มเข้าร่วมเป็น
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง
3. พิจารณาแผนงานและผลการด�ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงที่คณะท�ำงานเสนอ
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้ง คณะท�ำงาน
บริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการบริษัท
กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท

ปี 2562
จัดประชุม

เข้าประชุม

2
2
2

2
2
2

เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท
กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด ผู้ควบคุมการเงิน ผู้จัดการฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย IT ให้มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษา และประเมินความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และ/หรือปัจจัยภายในผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนวทางบริหารความเสี่ยง
2. ด�ำเนินการบริหารความเสีย่ งตามแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้
3. ติดตามและรายงานการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง ก�ำหนดการสรุปรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
พิจารณาเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งขณะนี้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง
และจัดท�ำแผนงานบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับ
พัฒนาปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานของบริษัท

(3) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัท จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
ล�ำดับ

1
2
3
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รายชื่อ

นายอมร
อัศวานันท์
นายอรุณ
จิรชวาลา
นายสมศักดิ์ ใจตร

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ปี 2562
จัดประชุม เข้าประชุม

2
2
2

1
2
2

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย
สองแห่ง ดังที่กล่าวไว้แล้วในข้อมูลทั่วไปของบริษัทข้าง
ต้น ซึ่งทั้งสองบริษัทอยู่ภายใต้การด�ำเนินการทางธุรกิจ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
จ�ำนวน 3 ท่าน (1 ในนั้นเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท
กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)) และผู้บริหารจ�ำนวน 2 ท่าน
เข้าเป็นกรรมการของบริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
และ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด ทั้งนี้กรรมการบริษัท
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นผู้ก�ำหนดกรอบของบุคลากร อ�ำนาจด�ำเนินงาน และ
1. เสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี าร ในการสรรหา การเงิน ของบริษทั ย่อย ดังนัน้ จึงมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
และก�ำหนดค่าตอบแทนรวมผลประโยชน์อื่นของกรรมการ บริษทั เป็นประจ�ำทุกๆ 1.5 เดือนหรือตามค�ำขอจากบริษทั ย่อย
บริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการด�ำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น
บริษัทฯ
2. พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่ ในการก�ำกับดูแล
3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัติ ตามระเบียบ ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนดแล้วน�ำเสนอคณะกรรมการ ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัท
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพ พิจารณา
(1) กรรมการ
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้ ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
			 รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งนี้
โดยตรงจากคณะกรรมการ
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์
(3) เลขานุการบริษัท
สู ง สุ ด ต่ อ บริ ษั ท แจ้ ง ให้ ฝ ่ า ยจั ด การมี การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
		(4) ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการ คือ ข้อบกพร่องทีต่ รวจพบภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโสภณ เห็นสมควร โดยบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายในมีความ
จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นอิสระในการท�ำหน้าที่ ในการตรวจสอบ และประเมิน
- ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ ประสิ ท ธิ ภาพและความเพี ย งพอของการควบคุ ม ภายใน
จ�ำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอกจากนี้บริษัทมุ่งผลักดันให้ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และใช้กรอบการ
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ควบคุมภายในสากลตามแนว COSO Internal Control
ส�ำหรับการสรรหาผูจ้ ดั การทัว่ ไปบริษทั เคดับบลิวซี Integrated Framework บริษัทจัดอบรมให้ผู้บริหารและ
โลจิสติกส์ จ�ำกัด และ บริษทั กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด และ พนักงานบริษทั และบริษทั ย่อย เกีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ
ผูจ้ ดั การฝ่ายอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ต้องผ่านการคัดเลือก การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการประเมิน
กลัน่ กรอง และน�ำเสนอจากกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั กรุงเทพ การควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
โสภณ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อน
ทุกหน่วยงานทั้งของบริษัท และบริษัทย่อย สามารถทดสอบ
4. เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง และประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ระบบควบคุ ม ภายในของตนเองภายในองค์ กรได้ ทั้ ง นี้
5. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด คณะกรรมการบริ ษั ท ดู แ ลให้ ส� ำ นั ก งานตรวจสอบภายใน
ค่าตอบแทนเป็นปกติปลี ะครัง้ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มีความเป็นอิสระ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่เปลี่ยนแปลง
บริษทั ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
6. ด�ำเนินการอืน่ ตามคณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย เอกสารแสดงรายการไว้ในรายงานประจ�ำปี (Annual Report)
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เห็ น ควรให้ ก� ำ หนดกฎบั ต ร
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวม
องค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติ
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯมอบหมายเพือ่ ให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่าง
เป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทเป็นดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
รวม

ปี 2562

ปี 2561

660,000
385,000
310,000
1,355,000

635,000
360,000
295,000
1,290,000

(2) ค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี จ่ายจริงในปี 2562 จ�ำนวน 33,050 บาท

การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าการด�ำเนินงานของบริษทั ในปัจจุบนั สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ขิ อง CG Code ทัง้ 8 ข้อ
มีเพียงแนวปฏิบัติย่อยบางประการบริษัทยังไม่ได้น�ำมาปรับใช้ เนื่องจากเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะด�ำเนินการในขณะนี้
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือ และสนับสนุนนโยบายและกิจการงานต่างๆ ของทางภาคราชการ หรือภาคเอกชน
ตามควรแก่กรณี ด�ำเนินธุรกิจ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการให้ความร่วมมือ หรือ
การสนับสนุนผูท้ กี่ ระท�ำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมพร้อมทัง้ ส่งเสริม และปลูกฝังจิตส�ำนึก
การรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบรรดาพนักงานและผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ปี 2562
1. โครงการซ่อมเสริมสร้าง บ้านปลาธนาคารปูและ
พื้นที่อนุบาลลูกปูแสม/บ้านปลา
สถานที่ : ชุ ม ชนต้ น แบบท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
แหล่งอาหารโลมา (บ้านปลา) วัดคงคาราม ต�ำบลบางปะกง
อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน
2562 โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
- สนับสนุนบริจาคถังน�้ำเงิน เพื่อซ่อมสะพาน
บ้านปลาให้แข็งแรง
- บริจาคสนับสนุนต้นตาล เพือ่ ใช้ยดึ ท่าน�ำ้ บ้านปลา
กั้นเขตอภัยทานหน้าวัดคงคาราม
- ร่วมปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ทเี่ กาะนก เกาะกลาง
แม่น�้ำบางปะกง
- ร่วมกันเก็บขยะบนเกาะนก เกาะกลางแม่น�้ำ
บางปะกง กับตัวแทนประชาชนในพื้นที่
2. เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วม
และสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่ง เพื่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน้าบ้านใคร
หน้าบ้านมัน (Save Marine for My Life) ครั้งที่ 4 จัดโดย
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถานที่ : วัดคงคาราม ต�ำบลบางปะกง อ�ำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562
3. โครงการมอบทุนการศึกษาประจ�ำปี 2562 โรงเรียน
วัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

ปี 2561
1. โครงการซ่อมเสริมสร้างบ้านปลา ธนาคารปู
สถานที่ : ชุ ม ชนต้ น แบบท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
แหล่งอาหารโลมา (บ้านปลา) วัดคงคาราม ต�ำบลบางปะกง
อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2561 โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
- บริจาคเสื้อชูชีพ จ�ำนวน 100 ตัว
- จัดท�ำป้ายให้ความรู้ ข้อมูลระบบนิเวศป่าชายเลน
จ�ำนวน 3 ป้าย
- บริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น จั ด ท� ำ แนวกั้ น ขยะจาก
ท่อ PVC
- บริจาคเงินสนับสนุนจัดท�ำกระโจมปลา (แหล่ง
เพาะพันธ์ปลาอนุบาล)
2. โครงการมอบทุนการศึกษาประจ�ำปี 2561 โรงเรียน
วัดบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

รายงานประจำ�ปี 2562
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจ�ำนวนหนึง่ ชุด
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่
ในการพิจารณาและบริหารความเสี่ยงในการประกอบกิจการ
ของบริษทั และบริษทั ย่อย บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อความเสีย่ ง
ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท 6 ข้อหลักดังนี้

- ภายใน บริ ษั ท มี น โยบายการใช้ ร ะบบ IT ในการ
บริหารการเคลื่อนไหวของเอกสารและข้อมูลภายในองค์กร
โดยมี น โยบายที่ จ ะให้ ล ดการใช้ กระดาษและใช้ ร ะบบ IT
เพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การ
ด�ำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานและการ
ให้บริการแก่ลูกค้าที่รวดเร็วขึ้น และทางบริษัทย่อยได้วาง
1. ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกต่อองค์กร
มาตรฐานการดู แ ลความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ลู ก ค้ า ด้ ว ย
บริษัทเห็นถึงความส�ำคัญในเรื่องการติดต่อสื่อสาร มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ซึ่งได้ด�ำเนินการตรวจรับรอง
และการให้ความรู้ แก่บุคคลภายนอก อาทิ ลูกค้า คู่ค้า บุคคล อย่างต่อเนื่อง
ทั่วไป ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธุรกิจใหม่ของบริษัท
โดยใช้ระบบ Website ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง 4. ระบบการป้องกันภัยธรรมชาติและอุบัติภัย
การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ลูกค้า การออกบูธเสนอบริการ
บริษัทมีนโยบายรับมือภัยธรรมชาติโดยมีการจัดท�ำ
ผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆ การออกพบปะเพื่อให้ข้อมูลและ แผนฉุ ก เฉิ น และแผนบริ ห ารธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ ง (BCP) เพื่ อ
รับข้อเสนอจากลูกค้า การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นการแน่ใจว่า ในกรณีที่เกิดเหตุภัยธรรมชาติ หรืออุบัติภัย
ความต้องการ และแนวทางการแก้ปัญหาหรือสนับสนุน ต่างๆ บริษทั ยังสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยให้
การท�ำงานซึ่งกันและกัน
มีการซักซ้อมร่วมกับลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี

2. Strategic Risk
ในแต่ละปีฝ่ายบริหารได้มีการติดตามและวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งจากปัจจัยภายนอก และภายใน
ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
และก�ำหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจพร้อมทั้งงบประมาณ
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการเติ บ โตของธุ ร กิ จ และความต้ อ งการ
ของลูกค้า น�ำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการ
ก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมทั้ ง มี การสื่ อ สารให้ กั บ พนั ก งาน ลู ก ค้ า และผู ้ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบ IT ซึ่งเป็นหัวใจหลักใน
การขับเคลื่อนการท�ำงานทั้งภายในและภายนอก
- ภายนอก บริษัทมีระบบที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ได้แก่
ระบบ Application ที่เรียกว่าระบบ RSSQL ระบบจัดการ
คลังเอกสาร ที่สามารถเรียกใช้บริการแบบระบบ real time
ระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าสามารถสืบค้น
หาเอกสารทีฝ่ ากเก็บในระบบดิจทิ ลั กับบริษทั ฯ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการจัดเก็บเอกสารในรูปดิจิทัล และการเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีความปลอดภัย โดยมีการ
พัฒนารูปแบบและการเข้าถึงข้อมูลแก่ลกู ค้าให้มคี วามปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

5. ทรัพยากรบุคคล
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
จึงให้มกี าร จัดท�ำการวางแผนพัฒนาบุคลากรประจ�ำปีสำ� หรับ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน โดยเน้นในการพัฒนาตามหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงานไปพร้อมๆกับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
โดยเฉพาะความรู้เพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การใช้ระบบ IT, ภาษา
อังกฤษ, และการพัฒนาทีม
6. มาตรฐานความปลอดภัย
ทางบริษัทได้ค�ำนึงถึงการดูแลสถานที่ ทรัพย์สินของ
ลู ก ค้ า ตลอดจนความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน จึ ง ได้
ด�ำเนินการทั้งในส่วนของ จัดสรรเครื่องมือป้องกันให้กับ
พนักงาน Personal Protective Equipment การวางมาตรฐาน
ความปลอดภัยกระบวนการท�ำงาน การน�ำเทคโนโลยีเพื่อใช้
ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงาน ตลอดจนก�ำหนด
เขตพื้นที่ในการปฏิบัติงานตามความส�ำคัญของข้อมูลลูกค้า
และมาตรการในการเข้าถึงพื้นที่ในส่วนต่างๆ ด้วย เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและข้อมูลของลูกค้า

รายการเกี่ยวโยง
รายการระหว่างกัน
บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวประกอบด้วยการบริการและการกู้ยืมซึ่งอัตราค่าบริการ และอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามราคา
ตลาดเช่นเดียวกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ำกัด
บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด
บริษัท พลังโสภณ จ�ำกัด
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่วมกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายการทางบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน

1
2
3

เงินฝากธนาคาร
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนกองทุนเปิด
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

จ�ำนวนเงิน

36,300,905
158,825,160
5,137,463

ในปี 2562 บริษัทมีรายการทางบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
รายการในงบก�ำไรขาดทุน

1
2
3
4
5
6

รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขาย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริการจัดการ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยรับ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนขายและบริการ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

จ�ำนวนเงิน

15,972,517
49,520
13,092,370
166,047
2,483,490
625,483

ส�ำหรับรายละเอียดรายการระหว่างกันของปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 จะแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 22 และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซด์ของบริษัท
รายงานประจำ�ปี 2562
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ประวัติกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
นายโชติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 77 ปี

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ประวัติการอบรม
7 ตุลาคม 2562
WMS Asia 2019 (World Marketing Submit) Forget
EX-Growth. Focus next growth at Siam Kempinski
11-12 กันยายน 2562
Global Business Dialogue 2019 Designing New Growth
Model Toward Sustainability at Athene Hotel
12 มิถุนายน 2562
LMO Forum การตลาดบุกแดนมังกร at Victor Club,
Rama IV
13 มีนาคม 2562
Private Event Transforming Sales Executing Through
Harnessing the Power of Advanced Analytics at
St. Regis Hotel
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 15 กรกฎาคม 2537
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 25 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) 			
103,632 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.73 *
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจทะเบียน)
ประธานกรรมการ บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนโชติ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท วัฒนโสภณพนิช จ�ำกัด
กรรมการ
บริษทั มิตรกร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด
(มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม
9 ครั้ง
*รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม
2562 - Audit Adjustment
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 25 มกราคม 2559
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
4 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก�ำกับหลักทรัพย์
ของรัฐ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 9 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 8 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม
5 ครั้ง

นายอมร อัศวานันท์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางอัจฉราพร เหมาคม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 72 ปี

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท Bowling Green State University,
Ohio, USA
ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม - ไม่มี วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 26 เมษายน 2548
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
14 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
กรรมการอิสระ บริษทั บีเอ็นเอช เมดิคลั เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
2547-2558 กรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสินเชือ่ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 9 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 7 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วม
ประชุม 2 ครั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
-ไม่มีวันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 23 กุมภาพันธ์ 2555
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวง
การคลัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก�ำกับและประเมินผล ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหาร ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
กรรมการ สถาบันการบินพลเรือน
กรรมการ องค์การสวนสัตว์
กรรมการ ผู้ช�ำระบัญชีองค์การฟอกหนัง
กรรมการตรวจสอบ สถาบันการบินพลเรือน
กรรมการตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 9 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 8 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วม
ประชุม 2 ครั้ง

รายงานประจำ�ปี 2562
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นายอรุณ จิรชวาลา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 66 ปี

อายุ 68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University, USA
ประวัติการอบรม -ไม่มีวันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 13 พฤศจิกายน 2543
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
19 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
กรรมการ บริษัท พลังโสภณ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 9 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 9 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม
5 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 2 ครัง้
เข้าร่วมประชุม 2 ครัง้
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) Roosevelt
    University, Chicago, USA
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต (การเงินการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
-ไม่มีวันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 27 เมษายน 2547
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)
17,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.28
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการและผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์บีฟิท จ�ำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 9 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 9 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม
5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วม
ประชุม 2 ครั้ง

นายสมศักดิ์ ใจตรง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

นายเลา ติง ไฟ
กรรมการ

อายุ 62 ปี

อายุ 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยลามาร์
รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ประวัติการอบรม -ไม่มีวันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 6 มีนาคม 2557
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
5 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
2554-2555
Vice President-Consumer Global Manufacturing
Strategy Deployment Johnson & Johnson
2553-2554
Vice President-Consumer Integrated Manufacturing,
Asia Pacific Johnson & Johnson
2548-2552
Executive Director-Consumer Integrated
Manufacturing, Asia Pacific Johnson & Johnson
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 9 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 8 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 2 ครัง้

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม
-ไม่มีวันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 15 กรกฎาคม 2537
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ 25 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)
90,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
กรรมการ Yomix Co.,Ltd.
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั :
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
กรรมการ บริษัท อาเซียคลังสินค้า จ�ำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 9 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 9 ครัง้
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นายชาญชัย ล้ำ�ยอดมรรคผล
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

นายเจริญ ฟองสถาพร
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายการเงินและบัญชี

อายุ 55 ปี

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท MBA คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเคมีวศิ วกรรม คณะวิทยาศาตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
2562 - CTO Chief Tranformation officer สมาคมบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท 29 เมษายน 2559
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
2557-2559 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติกส์
ประเทศไทย จํากัด
2555-2557 ผูอ้ ำ� นวยการ บริษทั เช้งเกอร์ (ไทย) จ�ำกัด
2555
ผู้อ�ำนวยการ บริษัท ดัชมิลล์ จ�ำกัด
2546-2554 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์
บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
2540-2546 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริษทั จอห์นสัน แอนด์
จอห์นสัน (ไทย) จ�ำกัด
2530-2540 ผู้จัดการ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 9 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 9 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 2 ครัง้
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท MBA-Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการอบรม
2562 - Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2562 - Mini Master Of Management Program
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
2558-2559 ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารด้านการเงิน
บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จ�ำกัด (Kidzania)
2555-2558 กรรมการ บริษัท ไตรคอร์ เอ้าท์ซอสซิ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
2549-2555 Group-CFO
บริษัท ชีร์โร โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
2548-2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2539-2548 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2538-2539 Corporate Finance & Planning Manager
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิก จ�ำกัด (มหาชน)
2535-2538 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายบัญชีและการเงิน
บริษทั เอส เอ็ม ที ลีสซิง่ จ�ำกัด และบริษทั เอส เอ็ม ที เร้น
อะ คาร์ จ�ำกัด
2533-2535 Controller-Southeast Asia ลุฟฮันซ่า
สายการบินเยอรมัน
2531-2533 ผู้จัดการฝ่ายการเงินบริษัท ฟาร์มิทาเลีย
คาร์โล เออบาร์ จ�ำกัด
2528-2531 Senior Auditor บริษัท ไพร้ซ์ วอเตอร์เฮ้าส์
จ�ำกัด

นางสาวสุกัญญา ปรีชาหาญ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวปวริศา เกิดพวงแก้ว
เลขานุการบริษัท

อายุ 46 ปี

อายุ 35 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ประวัติการอบรม
2562 - Individual Development Plan
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
2553-2559 หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษทั ยูไนเต็ด มอเตอร์เวิกส์(สยาม) จ�ำกัด
(มหาชน)
2551-2552 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ทีมคอน ซัลติ้งเอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
2550-2551 HR Office บริษัท เวิร์คพอยท์
เอ็นเตอเทนเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2549-2550 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท แสงทองออโต้พาร์ค จ�ำกัด
2546-2549 Asst. HR Executive
บริษัท แมนดาริน โคลธิ่ง จ�ำกัด

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการอบรม
2562 - Board Reporting (BRP 29)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
2562 - Advances For Corporate Secretaries
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงาน
Senior Officer ส�ำนักเลขานุการธนาคาร
ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
เลขานุการ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
เลขานุการ ผู้อ�ำนวยการสายงานธุรกิจ
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ		
ในปี 2562 รายได้รวมของธุรกิจธุรกิจคลังเอกสารและ
บริการอืน่ ๆ ธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีค่ ลังสินค้าและการบริการท่าเรือ    
มี การเติ บ โตสู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี
2560-2561 บริษทั ได้มกี ารท�ำแผนธุรกิจ เน้นทีก่ ารสร้างรายได้
และก�ำไรให้เพิม่ ขึน้ จากธุรกิจหลัก และควบคุมค่าใช้จา่ ยในการ
ด�ำเนินงานให้เหมาะสม โดยมีเหตุการณ์ส�ำคัญๆ รายธุรกิจ
ดังต่อไปนี้
ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและบริการอื่นๆ

การบริหารด้านรายได้และด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
แผนธุรกิจและมีผลงานในปี 2562 ดีกว่าปี 2561 โดยด้าน
รายได้สามารถหารายได้เพิ่มจากทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่
เพิ่มขึ้นถึง 32.3% สามารถท�ำรายได้เกิน 300 ล้านบาท
ในเวลาเพียง 3 ปีหลังจากท�ำรายได้เกิน 200 ล้านบาท
โดยมีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญๆ ในปี 2562 คือ
1. พืน้ ทีเ่ ก็บเอกสารรวมกันทัง้ 3 อาคารเต็มพืน้ ทีต่ งั้ แต่
ต้นปี 2562 ท�ำให้บริษัทต้องเช่าพื้นที่เก็บเอกสารชั่วคราว
ขนาด 3,750 ตรม. เก็บเอกสารได้ 75,000 กล่องเพื่อรองรับ
ปริมาณการเก็บเอกสารที่เพิ่มขึ้น
2. ได้รบั งานโครงการงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพือ่ ท�ำหน้าตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
และบันทึกข้อมูลของส�ำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยธนาคาร
ออมสิน มูลค่าโครงการ 168 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี เริ่ม
เดือนกรกฎาคม 2562
3. ได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อสร้างอาคาร
คลังเก็บเอกสาร (คลังที่ 4) ขนาดพื้นที่ 10,000 ตรม. เพื่อ
รองรับปริมาณการเก็บเอกสารที่เพิ่มขึ้นโดยเริ่มก่อสร้าง
ในเดือนมกราคม 2563 โครงการจะแล้วเสร็จและพร้อม
ให้บริการการเก็บเอกสารในต้นไตรมาส 4 มูลค่าโครงการ
207 ล้านบาท
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและการบริการท่าเรือ

1. ปี 2562 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 96% และมีอัตรา
การใช้บริการท่าเทียบเรือที่ 82% สูงกว่าปี 2561 ท�ำให้มี
รายได้ในทั้ง ส่วนนี้เพิ่มขึ้น
2. มี ป รั บ ปรุ ง เปลี่ ย นหลั ง คาอาคารคลั ง สิ น ค้ า จาก
แผ่นกระเบื้องเป็นวัสดุเมทัลชีทโดยสามารถท�ำโดยการที่ยัง
รักษาให้ลูกค้าเช่าพื้นที่ได้ต่อเนื่อง บริษัทไม่สูญเสียรายได้
สามารถท�ำไปได้แล้ว 67% ของพื้นที่โดยจะท�ำต่อเนื่องในปี
2563
3. ด้านท่าเทียบเรือ มีการส�ำรวจโครงสร้างใต้น�้ำพบว่า
ยังมีความแข็งแรงปลอดภัย ด้านพื้นผิวท่าเรือ บริษัทได้
ซ่อมแซมพื้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและสามารถ
ประกอบกิจการท่าเทียบเรืออย่างต่อเนื่อง
บริษัทมีรายได้ 371.0 ล้านบาท สูงขึ้น 80.5 ล้านบาท
หรือร้อยละ 27.7 และมีก�ำไรสุทธิ 102.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
10.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3
รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
1. วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
1.1 สินทรัพย์รวม

บริษัทมีสินทรัพย์รวมมีจ�ำนวน 743.0 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี แ ล้ ว 7.9% และมี อั ต ราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวมเท่ากับ 13.76% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 0.42%
และมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 23.3% เพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้ว 0.8%
1.2 หนี้สินรวม

บริษทั มีหนีส้ นิ รวมมีจำ� นวน 80.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปีที่แล้ว 10.2% เนื่องจากส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน  ภาษีนติ บิ คุ คลค้างจ่ายและหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
เพิ่มขึ้น บริษัทมีสถานะปลอดหนี้จากการกู้ยืม โดยบริษัทมี
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.1 เท่า ใกล้เคียง
กับปีก่อน

1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
การบริหารด้านรายได้และด้านค่าใช้จา่ ยเป็นไปตามแผน
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 662.1 ล้านบาท
ธุรกิจและมีผลงานในปี 2562 ดีกว่าปี 2561 ทั้งด้านรายได้
ค่าใช้จา่ ย และการปฏิบตั กิ ารบ�ำรุงรักษาอาคารสถานที่ คลังสินค้า เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว 7.6% และมีมลู ค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ เท่ากับ
110.3 บาท เพิ่มจากปีที่แล้ว 7.8 บาทต่อหุ้น โดยสามารถ
และท่าเรือ โดยมีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญๆ ในปี 2562 คือ
ท�ำก�ำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 17.04 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
1.73 บาทต่อหุ้น
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ		
ในปี 2562 รายได้รวมของธุรกิจธุรกิจคลังเอกสารและ
บริการอืน่ ๆ ธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีค่ ลังสินค้าและการบริการท่าเรือ    
มี การเติ บ โตสู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี
2560-2561 บริษทั ได้มกี ารท�ำแผนธุรกิจ เน้นทีก่ ารสร้างรายได้
และก�ำไรให้เพิม่ ขึน้ จากธุรกิจหลัก และควบคุมค่าใช้จา่ ยในการ
ด�ำเนินงานให้เหมาะสม โดยมีเหตุการณ์ส�ำคัญๆ รายธุรกิจ
ดังต่อไปนี้
ธุรกิจให้บริการรับฝากเอกสารและบริการอื่นๆ

การบริหารด้านรายได้และด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
แผนธุรกิจและมีผลงานในปี 2562 ดีกว่าปี 2561 โดยด้าน
รายได้สามารถหารายได้เพิ่มจากทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่
เพิ่มขึ้นถึง 32.3% สามารถท�ำรายได้เกิน 300 ล้านบาท
ในเวลาเพียง 3 ปีหลังจากท�ำรายได้เกิน 200 ล้านบาท
โดยมีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญๆ ในปี 2562 คือ
1. พืน้ ทีเ่ ก็บเอกสารรวมกันทัง้ 3 อาคารเต็มพืน้ ทีต่ งั้ แต่
ต้นปี 2562 ท�ำให้บริษัทต้องเช่าพื้นที่เก็บเอกสารชั่วคราว
ขนาด 3,750 ตรม. เก็บเอกสารได้ 75,000 กล่องเพื่อรองรับ
ปริมาณการเก็บเอกสารที่เพิ่มขึ้น
2. ได้รบั งานโครงการงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
เพือ่ ท�ำหน้าตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
และบันทึกข้อมูลของส�ำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยธนาคาร
ออมสิน มูลค่าโครงการ 168 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี เริ่ม
เดือนกรกฎาคม 2562
3. ได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อสร้างอาคาร
คลังเก็บเอกสาร (คลังที่ 4) ขนาดพื้นที่ 10,000 ตรม. เพื่อ
รองรับปริมาณการเก็บเอกสารที่เพิ่มขึ้นโดยเริ่มก่อสร้าง
ในเดือนมกราคม 2563 โครงการจะแล้วเสร็จและพร้อม
ให้บริการการเก็บเอกสารในต้นไตรมาส 4 มูลค่าโครงการ
207 ล้านบาท
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและการบริการท่าเรือ

1. ปี 2562 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 96% และมีอัตรา
การใช้บริการท่าเทียบเรือที่ 82% สูงกว่าปี 2561 ท�ำให้มี
รายได้ในทั้ง ส่วนนี้เพิ่มขึ้น
2. มี ป รั บ ปรุ ง เปลี่ ย นหลั ง คาอาคารคลั ง สิ น ค้ า จาก
แผ่นกระเบื้องเป็นวัสดุเมทัลชีทโดยสามารถท�ำโดยการที่ยัง
รักษาให้ลูกค้าเช่าพื้นที่ได้ต่อเนื่อง บริษัทไม่สูญเสียรายได้
สามารถท�ำไปได้แล้ว 67% ของพื้นที่โดยจะท�ำต่อเนื่องในปี
2563
3. ด้านท่าเทียบเรือ มีการส�ำรวจโครงสร้างใต้น�้ำพบว่า
ยังมีความแข็งแรงปลอดภัย ด้านพื้นผิวท่าเรือ บริษัทได้
ซ่อมแซมพื้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและสามารถ
ประกอบกิจการท่าเทียบเรืออย่างต่อเนื่อง
บริษัทมีรายได้ 371.0 ล้านบาท สูงขึ้น 80.5 ล้านบาท
หรือร้อยละ 27.7 และมีก�ำไรสุทธิ 102.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
10.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3
รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงิน
1. วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
1.1 สินทรัพย์รวม

บริษัทมีสินทรัพย์รวมมีจ�ำนวน 743.0 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี แ ล้ ว 7.9% และมี อั ต ราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวมเท่ากับ 17.9% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.25%
และมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 23.3% เพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้ว 0.8%
1.2 หนี้สินรวม

บริษทั มีหนีส้ นิ รวมมีจำ� นวน 80.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปีที่แล้ว 10.2% เนื่องจากส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน  ภาษีนติ บิ คุ คลค้างจ่ายและหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
เพิ่มขึ้น บริษัทมีสถานะปลอดหนี้จากการกู้ยืม โดยบริษัทมี
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 0.1 เท่า ใกล้เคียง
กับปีก่อน

1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
การบริหารด้านรายได้และด้านค่าใช้จา่ ยเป็นไปตามแผน
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 662.1 ล้านบาท
ธุรกิจและมีผลงานในปี 2562 ดีกว่าปี 2561 ทั้งด้านรายได้
ค่าใช้จา่ ย และการปฏิบตั กิ ารบ�ำรุงรักษาอาคารสถานที่ คลังสินค้า เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว 7.6% และมีมลู ค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ เท่ากับ
110.3 บาท เพิ่มจากปีที่แล้ว 7.8 บาทต่อหุ้น โดยสามารถ
และท่าเรือ โดยมีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญๆ ในปี 2562 คือ
ท�ำก�ำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 17.4 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
2.1 บาทต่อหุ้น
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2. สภาพคล่อง

2.1 กระแสเงินสด

บริ ษั ท มี เ งิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด
มีจ�ำนวน 40.5 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 125.2 ล้านบาท ใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน -75.2
ล้านบาท และใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน -54.2 ล้านบาท
ซึ่งปัจจัยหลักคือเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น 54 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2562 เงินสดสุทธิลดลง 4.2 ล้านบาท เมื่อรวมกับ
ยอดยกมา 44.7 ล้านบาท รวมเป็น เงิน สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปีเท่ากับ 40.5 ล้านบาท
2.2 อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับ 6.3 เท่า
เพิ่มจากจากปีที่แล้ว 0.5 เท่า และอัตราส่วนทุนหมุนเวียน
เร็วเท่ากับ 4.8 เท่า เพิ่มจากปีที่แล้ว 0.3 เท่า ปัจจัยหลักของ
การเพิม่ ขึน้ ในสินทรัพย์หมุนเวียน อันเนือ่ งมาจากลูกหนีก้ ารค้า
ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของยอดขาย นอกจากนี้ยังมีการ
ลงทุนในกองทุนเปิดสูงกว่าปีก่อน ท�ำให้สินทรัพย์หมุนเวียน
เพิ่มจากปีก่อนประมาณ 15.7 ล้านบาท ส่วนทางด้านหนี้สิน
หมุนเวียนภาพรวมใกล้เคียงกับปีก่อน

2.3 รายจ่ายลงทุน

บริษทั ได้ใช้เงินไปในกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
จ� ำ นวน 38.5 ล้ า นบาท ได้ แ ก่ อาคารใหม่ ส� ำ หรั บ งาน
แสกนเอกสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ต่างๆ
ปรับปรุงหลังคาและประตูอาคารคลังสินค้า ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น
2.4 แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทใช้แหล่งที่ของเงินทุนมาจากก�ำไรสะสมของ
บริษัทเองที่อยู่ในรูปของหลักทรัพย์หรือกองทุนที่ก่อให้เกิด
ผลตอบแทนและพร้อมทีจ่ ะแปรสภาพเป็นเงินสดหรือเงินทุน
เมื่อมีความจ�ำเป็นต้องใช้โดยไม่ต้องกู้ยืมจากแหล่งภายนอก
(1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
บริษัทมีความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
เนือ่ งจากบริษทั สามารถจัดสรรเงินทุนจากแหล่งภายในทีม่ อี ยู่
ให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้เงินตามช่วงเวลา
รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทบกับ
สภาพคล่องแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามวงเงินที่บริษัทมีอยู่กับ
สถาบันการเงินจะใช้ก็ต่อเมื่อต้องลงทุนที่เกี่ยวกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทและบริษัทย่อยเท่านั้น
(2) หนี้สิน
บริษัทมีหนี้สินต�่ำ หนี้สินที่มีอยู่เกือบทั้งหมด
เป็นหนี้สินหมุนเวียนจากการด�ำเนินงาน ไม่มีหนี้สินจากการ
กูย้ มื ระยะยาวทีต่ อ้ งมีภาระในการช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้

รายงานประจำ�ปี 2562
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน
ทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบาย
บัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้
มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จัดให้มีและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(นายโชติ โสภณพนิช)

ประธานกรรมการ
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(นายชาญชัย ล�้ำยอดมรรคผล)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรุงเทพ
โสภณ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบก�ำไรขาดทุนรวม งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม และงบกระแสเงินสดรวม
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพโสภณ
จ�ำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�ำเนินงานและกระแส
เงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพโสภณ
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท
กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั
ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ทีก่ ำ� หนดโดยสภาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิ น และข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ตามความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่อง
เหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้

รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน
หลายแห่ง ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 22 ซึ่งกลุ่มบริษัทต้องก�ำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล
เพือ่ น�ำมาเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้อง และมีการก�ำหนดนโยบายด้านราคา
เป็นไปตามการค้าทั่วไปตามราคาตลาด
ข้ า พเจ้ า ได้ ท� ำ การประเมิ น และทดสอบระบบและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในเกีย่ วกับการรวบรวมข้อมูล
รายการบัญชีกบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ข้าพเจ้าได้สมุ่ ตรวจสอบ
รายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการตรวจสอบ
รายงานรายการค้ากับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ตรวจสอบลักษณะ
ความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีรายได้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ตรวจสอบนโยบายการก�ำหนดราคา และได้วเิ คราะห์เปรียบเทียบ
รายการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญจากผลการตรวจสอบข้างต้น
ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ข้าพเจ้าไม่พบรายการผิดปกติที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
การรับรู้รายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสาร

กลุ ่ ม บริ ษั ท มี ร ายได้ ค ่ า เก็ บ รั ก ษาสิ น ค้ า และเอกสาร
จ�ำนวน 290.98 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าสูง
และมีสาระส�ำคัญ โดยอาจมีการบันทึกบัญชีรายได้ไม่ถกู ต้อง
ครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี
ข้าพเจ้าได้ทำ� การประเมินและทดสอบระบบรายได้ ลูกหนี้
และการรับช�ำระ และได้ท�ำการตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้
และตรวจตัดยอดรายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสารก่อน
และหลังวันสิ้นงวด เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ค่าเก็บรักษาสินค้า
และเอกสาร ได้บนั ทึกบัญชีถกู ต้องครบถ้วนตรงตามงวดบัญชี
จากผลการตรวจสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และ
ข้าพเจ้าเห็นว่ารายได้ค่าเก็บรักษาสินค้าและเอกสารบันทึก
บัญชีถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสม
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ ในรายงานประจ�ำปีนั้น
ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึง
ข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การ
ตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล
อื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือความรู้
ทีไ่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่
มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
หรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้า
สรุ ป ได้ ว ่ า มี การแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น
สาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่
ในการก�ำกับดูแล เพือ่ ให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลด�ำเนินการ
แก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ บ ริห ารและผู ้ มี ห น้ า ที่ ใ นการ
ก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนอ
งบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำ
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ไม่ ว ่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการ
ประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกบริษทั หรือหยุดด�ำเนินงาน
หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้
ความเชื่ อ มั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า งบการเงิ น โดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป
ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
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สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล
ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ใน
งบการเงิ น ไม่ ว ่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบ เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น
และได้ ห ลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ เ พี ย งพอและ
เหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุ จ ริ ต จะสู ง กว่ า ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล
ที่ ไ ม่ ต รงตามข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ การแทรกแซง
การควบคุมภายใน
• ท� ำ ความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี
การตรวจสอบที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ แต่
ไม่ ใ ช่ เ พื่ อวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแสดงความเห็ น
ต่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม ภายใน
ของกลุ่มบริษัท
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี
ทีผ่ บู้ ริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช้ เ กณฑ์
การบัญชี ส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับ
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกลุม่
บริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐาน

		การสอบบัญชีที่ ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของ
งบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบ
ที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรือไม่
• ได้ รั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมอย่ า ง
เพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ ่ ม หรื อ กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ภายใน
กลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
ข้ า พเจ้ า รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การก� ำ หนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรือ่ ง
ต่างๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบ
จากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบ
การควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแลว่า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความเป็นอิสระ และได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการก�ำกับดูแล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้า
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่ อ งที่ สื่ อ สารกั บ ผู ้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ล
ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่างๆ ทีม่ ีนยั ส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และก�ำหนดเป็นเรื่อง
ส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�ำ
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ดร.ปรีชา สวน)
                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718
                19 กุมภาพันธ์ 2563                                

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
ณ วันทีงบแสดงฐำนะกำรเงิ
่ 31 ธันวาคม 2562
น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
สินทรัพย์
หน่วย : บาท

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-เผือ่ ขาย
นเวียน นเปิ ด
้ สินหมุ
เงิหนี
นลงทุ
นในกองทุ
เจ้
า
หนี
ก
ารค้าและเจ้
้
ลูกหนี้การค้าและลู
กหนีา้ อหนี
ื่น้ อื่น
เงินให้ส่กวยู้ นของหนี
มื ระยะสั้ ส้ นิ นอืตามสั
่น ญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพือ่ ขาย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
สิ นทรัหนี
พย์้ หสินมุหมุ
นเวีนยเวีนอื
่น่น
ยนอื
รวมสิรวมหนี
นทรั้พสินย์หหมุมุนนเวีเวียยนน
สินทรัหนี
พย์้ ไสม่ิ นหไม่มุหนมุเวีนยเวีนยน
ิ นตามสั
เงินลงทุหนีน้ สในบริ
ษทั ญย่ญาเช่
อย าการเงิน
หนี
ส
ิ
น
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
รอการตันดบัญชี
อสังหาริ ม้ ทรัพย์เพือ่ การลงทุ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ที่ดิน อาคารและอุ
ปกรณ์
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สินทรั
พย์ภ้ สาษีิ นเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี
สินทรั
ย์ไม่หถ้ มุือนหุเวี้น ยนอื่น
ส่วพนของผู
รวมสิทุนนเรืทรัอนหุ
พย์้นไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพทุนย์จดทะเบียน

บริษทั กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหำชน)
และบริษนทั รวม
ย่ อย
งบการเงิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
น
หมายเหตุ
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
3.2 และ 4
40,463,735
44,687,192
8,849,553
8,735,002
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3.3 และ
5
4,924,450
หมายเหตุ
31 ธัน4,593,950
วาคม 2562 31 ธันวาคม
2561 31 ธันวาคม 4,593,950
2562 31 ธันวาคม 25614,924,450

3.4 และ 6
3.5 และ 713
3.5 และ 7
3.12 และ 14
3.6 และ 8

158,825,160
27,826,234
60,639,116
217,153
6,460,575
1,367,362
7,785,603
265,889,323
42,289,565

142,384,366
31,507,139
56,205,581
212,030
19,131
5,988,223
1,996,966
5,044,799
250,217,686
42,752,191

217,153
309,606
2,527,330
68,105,126
12,414,050

212,030
311,900
1,456,346 227,140
81,689,310
12,721,326

3.12 9และ 14
3.7 และ
3.1110และ 20
3.8 และ
3.13 และ 15
3.9 และ
11
3.10 และ 12
3.11 และ 20

738,304
1,643,468
33,021,283
19,537,890
438,930,894
16,645,174
4,697,261
38,564,836
80,854,401

938,9522,105,668
25,088,481
11,994,714
409,057,577
15,467,309
3,864,351
30,506,643
73,258,834-

738,304
112,162,535
151,459,333
6,191,895
3,585,526
7,016,080
1,055,902
13,946,279
1,346,594
26,360,329

938,952
112,162,535
132,570,268
3,527,336
5,094,236
7,016,080
1,478,299
11,482,368
24,203,694 771,501

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000
96,000,000

60,000,000
96,000,000

60,000,000
96,000,000

60,000,000
96,000,000

10,000,000
59,000,000
435,336,341
1,781,393
662,117,734
4,872
662,122,606
742,977,007

10,000,000
59,000,000
388,350,613
2,045,793
615,396,406
4,393
615,400,799
688,659,633

10,000,000
59,000,000
84,589,644
1,781,393
311,371,037
311,371,037
337,731,366

10,000,000
59,000,000
82,533,012
2,045,793
309,578,805
309,578,805
333,782,499

หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

438,246
477,087,684
742,977,007

16
17

431,538
438,441,947
688,659,633

40,976,708

9,669,567
13,375,309

-

16,350
269,626,240
337,731,366

54,417,120

10,741,050
13,385,598

-

16,350
252,093,189
333,782,499

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
ณ วันงบแสดงฐำนะกำรเงิ
ที่ 31 ธันวาคมน2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เวีย่นน
หนี้ สินหนีหมุ้ สินหมุ
เวียนนอื
เจ้
า
หนี
ก
ารค้
้
รวมหนี้ สินหมุนเวียานและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินไม่หส่มุวนนของหนี
เวียน ้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ
่ งปี น
หนี้ สินตามสั
ญญาเช่าการเงิ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินหนีไม่้ สหิ นมุไม่นหเวีมุยนนอื
เวีย่นน
รวมหนี้ สหนีิ น้ สไม่ิ นหตามสั
มุนเวีญญาเช่
ยน าการเงิน
รวมหนี้ สินหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ระยะยาวของพนักงาน
ส่วนของผูสถ้ ืารองผลประโยชน์
อหุ้น
หนี้น้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนเรื อนหุ
รวมหนีย้ สนิ นไม่หมุนเวียน
ทุนจดทะเบี
หุรวมหนี
้นสามั้ สญิ น6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ทุนเรื อนหุ้น
หุ ้นสามั
6,000,000
ทุนญจดทะเบี
ยน หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่หุา้นหุสามั
้นสามั
ญ
ญ 6,000,000
หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
กาไรสะสมทุนที่ออกและชาระแล้ว
จัดสรรแล้หุว ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
นเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนส่สวารองตามกฎหมาย
ก
าไรสะสม
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จัจดดั สรรแล้
สรร ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
องค์ประกอบอื
่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
สารองทัว่ ไป
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของส่องค์
วนได้
เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่วนของผู
หุ้น ถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
รวมส่ถ้ วือนของผู
รวมหนี้ สินส่และส่
วนของผู
วนของส่
วนได้เสีถ้ ืยอทีหุ่ไ้นม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
13
27,826,234
31,507,139
9,669,567
10,741,050
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : บาท
3.12 และ 14
217,153
212,030
217,153
212,030
งบการเงินรวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
6,460,575
5,988,223
หมายเหตุ 31 ธันวาคม
2562 31 ธันวาคม
2561 31 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2561311,900

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

7,785,603

5,044,799

2,527,330

1,456,346

13

27,826,234
42,289,565

31,507,139
42,752,191

9,669,567
12,414,050

10,741,050
12,721,326

3.12และ
และ1414
3.12
3.11 และ 20
3.13 และ 15

217,153
738,304
6,460,575
1,643,468
7,785,603
19,537,890
42,289,565

212,030
938,952
5,988,223
2,105,668
5,044,799
11,994,714
42,752,191

217,153
738,304
2,527,330
6,191,895
12,414,050

212,030938,952
311,900
1,456,346
3,527,336
12,721,326

19,537,890
16,645,174
38,564,836
80,854,401

11,994,714
15,467,309
30,506,643
73,258,834

6,191,895
7,016,080
13,946,279
26,360,329

3,527,336
7,016,080
11,482,368
24,203,694

60,000,000
96,000,000
60,000,000

60,000,000
96,000,000
60,000,000

60,000,000
60,000,000
96,000,000 60,000,000
96,000,000
60,000,000

60,000,000
96,000,000
10,000,000

60,000,000
96,000,000
10,000,000

60,000,000
96,000,000
10,000,000

60,000,000
96,000,000
10,000,000

59,000,000
435,336,341
10,000,000
1,781,393
59,000,000
662,117,734
435,336,341
4,872
1,781,393
662,122,606
662,117,734
742,977,007
4,872

59,000,000
388,350,613
10,000,000
2,045,793
59,000,000
615,396,406
388,350,613
4,393
2,045,793
615,400,799
615,396,406
688,659,633
4,393

59,000,000
84,589,644
10,000,000
1,781,393
59,000,000
311,371,037
84,589,644
1,781,393
311,371,037
311,371,037
337,731,366
-

59,000,000
82,533,012
10,000,000
2,045,793
59,000,000
309,578,805
82,533,012
2,045,793
309,578,805
309,578,805
333,782,499
-

662,122,606
742,977,007

615,400,799
688,659,633

311,371,037
337,731,366

309,578,805
333,782,499

3.12 และ 14
3.11 และ 20
3.13 และ 15

16,645,174
38,564,836
738,304
80,854,401
1,643,468

60,000,000

16
17
16
17

15,467,309
30,506,643
938,952
73,258,834
2,105,668

60,000,000

7,016,080
13,946,279
738,304
26,360,329
-

60,000,000

7,016,080
11,482,368
938,952
24,203,694
-

60,000,000

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุน

บริษทั กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุน
สำ�หรัสำหรั
บปีบสปีิ้นสิสุ้นดสุวัดวันนทีที่ ่31
ธันวาคม 2562
31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุ

รายได้
รายได้คา่ เช่า
รายได้คา่ เก็บรักษาสิ นค้าและเอกสาร
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การท่าเรื อ
รายได้หนีค้ สา่ ิ นบริหมุกนารเวียน
รายได้อเจ้ื่นาหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่วเนของหนี
้ สินตามสัญ
รายได้
งินปั นผลจากเงิ
นญาเช่
ลงทุานการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
อื่น ๆหนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมรายได้
รวมหนี้ สินอหมุื่นนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนขายและบริ
การ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ค่าใช้จ่าหนี
ยในการขาย
้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
นเวียน
ค่าใช้จ่ารวมหนี
ยในการบริ
้ สินไม่หหมุาร
รวมหนี้ สิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ต้นทุนทางการเงิน
ทุนเรื อนหุ้น
รวมค่าใช้จ่าทุยนจดทะเบียน
กาไรก่อนภาษีหุเงิ้นนสามั
ได้ญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
อกและชาระแล้ว
ค่าใช้จ่ายภาษีทุนเงิทีน่อได้
กาไรสาหรับปีหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

บริษทั กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
41,973,802
26,958,660
26,958,660
ณ วันที่ 31 ธันวำคม43,127,573
2562
หนีส้ ินและส่ วนของผู
้ ถือหุ้น
290,978,756
215,330,764
หน่วย : บาท
7,903,282
7,126,850
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
11,896,752
9,690,074
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
การแบ่งปันจักดาไร
สรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ส่ วนที่เป็ นของบริ
ษทั ใหญ่
ส
ารองทั
ว่ ไป เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
กาไรต่อหุส่น้ วส่นของส่
วนที่เวป็นได้
นของบริ
ใหญ่ ม
เสี ยที่ไม่ษมท
ีอั านาจควบคุ
รวมส่
หุ้น
กาไรต่
อหุวน้ นของผู
ขั้นพื้นถ้ ือฐาน
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

จานวนหุน้ สามัญที่ใช้คานวณกาไรต่อหุน้ 6,000,000 หุน้

13,301,620

13

27,826,234

3.12 และ 14

3.12 และ 14
3.11 และ 20
3.13 และ 15

18
19
20

148,725

3.14

31,507,139

26,679,600

9,669,567

148,725

50,148,249

26,679,600

10,741,050

69,148,032

217,153
180,593
6,460,575
3,472,546
7,785,603
3,801,864
42,289,565

212,030
220,651
5,988,223
2,747,395
5,044,799
3,116,771
42,752,191

217,153
51,056
1,242,522
2,527,330
51,441,827
12,414,050

212,030
63,808
311,900
1,136,866
1,456,346
70,348,706
12,721,326

738,304
1,643,468
172,404,380
19,537,890
3,930,330
16,645,174
38,564,836
61,831,362
80,854,401
4,900,000

938,952
2,105,668
113,130,099
11,994,714
3,493,832
15,467,309
30,506,643
54,627,349
73,258,834
4,380,000

738,304
7,968,523
6,191,895
7,016,080 13,946,279
33,813,351
26,360,329
4,900,000

938,952
6,481,228
3,527,336
7,016,080 11,482,368
32,218,101
24,203,694
4,380,000

24,986
243,091,058
127,918,789
60,000,000
25,692,632
60,000,000
102,226,157

40,754
175,672,034
114,887,836
60,000,000
23,033,944
60,000,000
91,853,892

24,986
29,609
46,706,860
43,108,938
58,373,227 60,000,000
80,878,028
60,000,000
1,677,843
2,380,930
60,000,000
60,000,000
56,695,384
78,497,098

10,000,000
102,225,197
59,000,000960
435,336,341
102,226,157
1,781,393
662,117,734
4,872
662,122,606
17.04
742,977,007

10,000,000
91,853,054
59,000,000 838
388,350,613
91,853,892
2,045,793
615,396,406
4,393
615,400,79915.31
688,659,633

10,000,000
56,695,384 10,000,000
78,497,098
59,000,000 59,000,000 84,589,644
82,533,012
56,695,384
78,497,098
1,781,393
2,045,793
311,371,037
309,578,805
311,371,037 9.45 309,578,805 13.08
337,731,366
333,782,499

371,009,847

96,000,000

16
17

13,321,609

290,559,870

96,000,000

105,080,087

96,000,000

123,986,966

96,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษทั กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
นเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสงบก
ิ้นสุำไรขำดทุ
ดวันที่ 31
ธันวาคม 2562
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
2562ษทั ย่อย
2561
2562
2561
บริษทั กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหำชน) และบริ
91,853,892
56,695,384
78,497,098
งบแสดงฐำนะกำรเงิน102,226,157

กาไรสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น:
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
หน่วย : บาท
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
5
(330,500)
132,200 งบการเงิ(330,500)
132,200
งบการเงินรวม
นเฉพาะกิจการ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุน
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
หนี
หมุจนอืเวี่นยน
เบ็้ สดิ นเสร็
66,100
(26,440)
66,100
(26,440)
เจ้
า
หนี
ก
ารค้
า
และเจ้
า
หนี
อ
่
ื
น
13
27,826,234
31,507,139
9,669,567
10,741,050
้
้
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-สุ ทธิจากภาษี
(264,400)
105,760
(264,400)
105,760
ชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ปรับปรุหนีงผลก
าไร(ขาดทุ
นเวียนอื่น น)จากการประมาณการ
้ สินหมุ
รวมหนี
นเวียนประกันภัยสาหรับ
ตามหลั
กคณิ้ สินตหมุ
ศาสตร์
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
องค์ประกอบของภาษี
เงินได้
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกาไร(ขาดทุ
น)จากการประมาณการตามหลั
สารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ก
มุนเวีนยนอื
้ สินไม่ปหระกั
คณิ ตหนี
ศาสตร์
ภัย่นสาหรับโครงการ
รวมหนี
ส
ิ
น
ไม่
ห
มุ
น
น ทธิ จากภาษี
้
ผลประโยชน์ของพนัเวีกยงาน-สุ
รวมหนี้ สิน
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุ ทธิจากภาษี
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไรเบ็ดทุเสร็
นเรืจอรวมส
นหุ้น าหรับปี
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
การแบ่งปักนาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
สรรแล้วษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ จันดของบริ
ทุนสารองตามกฎหมาย
ส่ วนที่เป็ นของส่
วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นส่ววนหนึ
นหนึ่ ง่ งของงบการเงิ
นนี้นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็นเป็นส่
ของงบการเงิ
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

3.12 และ 14

15

3.12 และ 14
3.11 และ 20
3.13 และ 15

16
17

217,153
6,460,575
7,785,603
42,289,565

212,030
5,988,223
5,044,799
42,752,191

217,153
2,527,330
12,414,050

212,030
311,900
1,456,346
12,721,326

(1,549,342)

751,956

(798,440)

372,388

(1,503,874)
100,722,283

707,325
92,561,217

(903,152)
55,792,232

403,670
78,900,768

738,304
938,952
738,304
938,952
309,868 2,105,668(150,391)
159,688
(74,478)
1,643,468
19,537,890
11,994,714
6,191,895
3,527,336
16,645,174
15,467,309
7,016,080
7,016,080
38,564,836
30,506,643
13,946,279
11,482,368
(1,239,474)
601,565
(638,752)
297,910
80,854,401
73,258,834
26,360,329
24,203,694

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000
96,000,000

60,000,000
96,000,000

60,000,000
96,000,000

60,000,000
96,000,000

100,721,328
92,560,375
55,792,232
78,900,768
10,000,000 955 10,000,000 842 10,000,000 - 10,000,000 59,000,000
59,000,000
59,000,000
59,000,000
100,722,283
92,561,217
55,792,232
78,900,768

435,336,341
1,781,393
662,117,734
4,872
662,122,606
742,977,007

388,350,613
2,045,793
615,396,406
4,393
615,400,799
688,659,633

84,589,644
1,781,393
311,371,037
311,371,037
337,731,366

82,533,012
2,045,793
309,578,805
309,578,805
333,782,499

รายงานประจำ�ปี 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ปี 2561
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกรำคม 2561
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน-สุทธิจำกภำษี
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี 2561
เงินปันผลจ่ำย
เงินปันผลที่บริ ษทั ย่อยจ่ำย
ให้กบั ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ยอดคงเหลือปลำยงวด 31 ธันวำคม 2561
ปี 2562
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกรำคม 2562
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน-สุทธิ จำกภำษี
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี 2562
เงินปันผลจ่ำย
เงินปันผลที่บริ ษทั ย่อยจ่ำย
ให้กบั ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ยอดคงเหลือปลำยงวด 31 ธันวำคม 2562
18

18

หมำยเหตุ

60,000,000

96,000,000

-

96,000,000
-

60,000,000
-

96,000,000

-

96,000,000
-

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้ สำมัญ

60,000,000

-

60,000,000
-

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ว

10,000,000

-

10,000,000
-

10,000,000

-

10,000,000
-

59,000,000

-

59,000,000
-

59,000,000

-

59,000,000
-

จัดสรรแล้ว
ทุนสำรองตำม
สำรองทัว่ ไป
กฎหมำย

กำไรสะสม

435,336,341

(1,239,469)
100,985,728
(54,000,000)

(1,239,469)
100,721,328
(54,000,000)
662,117,734

1,781,393

615,396,406
101,960,797

615,396,406

601,561
92,560,375
(108,000,000)

630,836,031
91,958,814

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

(264,400)
-

2,045,793
(264,400)

2,045,793

388,350,613
388,350,613
102,225,197

105,760
-

1,940,033
105,760

601,561
92,454,615
(108,000,000)

403,895,998
91,853,054

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
กำไร(ขำดทุน)
ยังไม่ได้จดั สรร
เบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนเผื่อขำย

หน่วย : บำท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสสำหรั
ิ้นสุบดปี วัสิ้นนสุทีดวั่ น31ที่ 31ธัธันนวาคม
วำคม 25622562
งบกำรเงินรวม

บริษทั กรุ งเทพโสภณ
จำกัด (มหำชน)ว
และบริ
ษทั ย่อย ้ถือหุ้น
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
นของผู

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(476)
4,872

(5)
955
-

4,393
960

(693)
4,393

4
842
-

4,244
838

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อำนำจ
ควบคุม

(476)
662,122,606

(1,239,474)
100,722,283
(54,000,000)

615,400,799
101,961,757

(693)
615,400,799

601,565
92,561,217
(108,000,000)

630,840,275
91,959,652

รวม
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)
18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ปี 2562
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2562
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2562
เงินปันผลจ่าย
18
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2562

ปี 2561
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2561
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2561
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2561

หมำยเหตุ

96,000,000
96,000,000

60,000,000

96,000,000

60,000,000

60,000,000
-

96,000,000
-

ส่วนเกินมูลค่ำ
หุน้ สำมัญ

60,000,000
-

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
จัดสรรแล้ว

กำไรสะสม

หน่วย : บาท

10,000,000

10,000,000
-

10,000,000

10,000,000
-

59,000,000

59,000,000
-

59,000,000

59,000,000
-

ทุนสำรองตำมกฎหมำย สำรองทัว่ ไป

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สำ�หรับสำหรั
ปีสบิ้นปีสุสิด้นสุวัดนวัทีนที่ 31
วาคม
่ 31 ธัธันนวำคม
25622562

งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั กรุงเทพโสภณ
จำกัด (มหำชน) ว
และบริ
ษทั ย่อย ้ถือหุ้น
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
นของผู

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(638,752)
56,056,632
(54,000,000)
84,589,644

82,533,012
56,695,384

297,910
78,795,008
(108,000,000)
82,533,012

111,738,004
78,497,098

ยังไม่ได้จดั สรร

(264,400)
1,781,393

2,045,793
(264,400)

105,760
2,045,793

1,940,033
105,760

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
กำไร(ขำดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนเผือ่ ขำย

(638,752)
55,792,232
(54,000,000)
311,371,037

309,578,805
56,430,984

297,910
78,900,768
(108,000,000)
309,578,805

338,678,037
78,602,858

รวม

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท กรุ งเทพโสภณ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (1/2)
25622562
สำ�หรัสำหรั
บปีบสปีิ้นสิสุ้นดสุ ดวัวันนทีที่ ่ 3131ธัธันวำคม
นวาคม

งบกระแสเงินสด (1/2)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
2562
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน :
(กาไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
หนี้ สงสัยจะสู ญ
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
หนี้ สูญ
รายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ค่าเสื่ อมราคา-อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่ อมราคา-อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการเลิกใช้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนประกอบของหนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

127,918,789

114,887,836

58,373,227

80,878,028

(574,710)
(866,084)
512,487
18,944
(148,725)
2,797,389
24,166,808
1,316,894
1
27,075
171
(194,202)
3,193
5,993,834
(180,593)
24,986

20,532
(1,155,604)
(101,583)
(3,695)
(1,194)
83,477
(148,725)
1,970,540
21,530,608
1,214,626
12,430
891
(25,311)
35,683
2,146,977
(220,651)
40,754

(117,000)
(442,588)
(50,148,249)
3,223,759
1,013,748
512,718
1
2,253
35
(191,547)
(476)
1,866,119
(51,056)
24,986

(78,597)
(535,238)
(69,148,032)
2,355,272
728,915
552,447
466
851
(25,311)
(440)
1,060,763
(63,808)
29,609

160,816,257

140,287,591

14,065,930

15,754,925

(4,946,022)
697,984
(28,500)

(4,786,162)
(28,719)
7,118,144

10,289
(14,086)
-

132,860
36,013
-

(9,079,248)
1,927,909
1,177,865
150,566,245
(25,374,891)
21,791
125,213,145

(4,501,846)
(501,712)
2,578,862
140,166,158
(21,848,125)
1,326,750
119,644,783

(2,447,743)
258,089
11,872,479
(2,407,428)
9,465,051

1,372,754
(753,271)
16,543,281
(3,265,610)
13,277,671

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (2/2)

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (2/2)
และบริ
ษัท2562
ย่อย
สำ�บริหรัษัทบสกรุปีำหรังสเทพโสภณ
ิบ้นปีสุสิด้นสุวัดนจวัำกันทีดที่ 31
วาคม
่ (มหำชน)
31 ธัธันน
วำคม
2562
งบกระแสเงินสด (2/2)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หน่วย : บาท
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิกระแสเงิ
นลงทุนนในกองทุ
เปิ ด(เพิ่มขึน้ น)ลดลง
สดจากกิจนกรรมลงทุ
เงินปั เงินนผลรั
นลงทุ
อื่น ่มขึ้น)ลดลง
ลงทุบนจากเงิ
ในกองทุ
นเปินด(เพิ
เงินปั เงินนผลรั
บ
จากบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
ปั นผลรับจากเงินลงทุนอื่น
เงินสดรั
บ
้ ย ษทั ย่อย
เงินปัจากดอกเบี
นผลรับจากบริ
เงินบสดรั
บจากดอกเบี
เงินสดรั
จากการจ
าหน่ า้ ยยสิ นทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินมสดรั
าหน่ายสิ
อสังหาริ
ทรับพจากการจ
ย์เพื่อการลงทุ
นเพินทรั
่มขึพ้ นย์ที่ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
อสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
เ
พื
อ
่
การลงทุ
น
เพิม่ ขึ้น
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
กรณ์่มเพิขึ่ม้ นขึ้น
สิ นทรัอาคารและอุ
พย์ไม่มีตวั ปตนเพิ
สิ นบทรัจากการจ
พย์ไม่มีตาหน่
วั ตนเพิ
เงินสดรั
ายอุ่มปขึ้นกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาระหนี
ญญาเช่
าการเงิ
นน
้ สินตามสั
จ่ายชาระหนี
ญญาเช่
าการเงิ
้ สินตามสั
เงินปั เงินนผลจ่
า
ย
ปั นผลจ่าย
เงินปั เงินนผลที
ริ ษ่บทั ริย่ษอทั ยจ่ย่อายให้
กบั ส่กบั วส่นได้
เสี ยเสีทีย่ไทีม่่ไมม่ีอมานาจควบคุ
ปั น่บผลที
ยจ่ายให้
วนได้
ีอานาจควบคุมม
จ่ายดอกเบี
้ย ้ย
จ่ายดอกเบี
เงินสดสุ
ธิใช้ทไธิปในกิ
จกรรมจั
ดหาเงิ
นน
เงินทสดสุ
ใช้ไปในกิ
จกรรมจั
ดหาเงิ
เงินสดและรายการเที
เงินสดเพิ
้ น(ลดลง)สุ
เงินสดและรายการเที
ยบเท่ยบเท่
าเงินาสดเพิ
ทธิทธิ
่มขึ้่มนขึ(ลดลง)สุ
เงิ
น
สดและรายการเที
ย
บเท่
า
เงิ
น
สด
ณ
วั
น
ที
่
1
มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเที
เงินสด
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม
เงินสดและรายการเที
ยบเท่ยบเท่
าเงินาสด
ณ วัณนวัทีน่ 31
เติมประกอบกระแสเงิ
ข้อมูลข้เพิอมู่มลเติเพิม่มประกอบกระแสเงิ
นสดนสด
รายการที
เงินประกอบด้
สด ประกอบด้
รายการที
่ไม่ใช่่ไเม่งินใช่สด
วย วย
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ ทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ ทรัพย์สิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิม่ ขึ้นจากเจ้าหนี้ ทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ ทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ ทรัพย์สินและเงินประกันผลงาน
อาคารและอุ
เพิ่มขึ้นจากเจ้
าหนี
รัพย์สญิ นญาเช่
และเงิ
นประกั
อุปกรณ์ปลกรณ์
ดลงจากการยกเลิ
กหนี
าการเงิ
น นผลงาน
้ สิน้ ทตามสั
อุปกรณ์
ล
ดลงจากการยกเลิ
ก
หนี
ส
ิ
น
ตามสั
ญ
ญาเช่
า
การเงิ
น
้
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนอาคารและอุ
งหาริ มทรัพย์ปเพืกรณ์
่อการลงทุน
โอนสิ นทรัพปย์ไกรณ์
ม่มีตไวั ปอสั
ตนไปอาคารและอุ
โอนสิสินนทรั
ตนไปอาคารและอุ
ทรัพย์ไม่มตีตวั วั ตนเพิ
รัพย์สิน
่มขึ้นจากเจ้าหนีป้ ทกรณ์
สิ นทรัสิพนย์ทรัไม่พมย์ีตไม่วั หตนเพิ
มุนเวี่มยขึนอื
่นเพิ่มขึา้ หนี
นจากการโอนภาษี
้ ทรัพย์สิน ถูกหัก ณ ที่จ่าย
้ นจากเจ้
้ นจากหนี้ สินหมุนถเวีูกยหันอืก่นณ ที่จ่าย
สิ นทรัทีพ่ดย์ินไอาคาร
ม่หมุนและอุ
เวียนอืป่กรณ์
นเพิ่มเพิขึ่ม้ นขึจากการโอนภาษี
อสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
เ
พื
อ
่
การลงทุ
น
เพิ
ม่ ขึ้น้ สจากหนี
ิ นหมุ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี
ิ นหมุน้ สเวี
ยนอืน่นเวียนอื่น
บปรุ งประมาณการผลประโยชน์
อสัผลกระทบจากการปรั
งหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ
นเพิ่มขึ้นจากหนี้ สินหมุนขเวีองพนั
ยนอืก่นงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเบงินปรุ
ได้งรประมาณการผลประโยชน์
อตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น)ลดลง ของพนักงาน
ผลกระทบจากการปรั
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น)ลดลง
กาไรสะสมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กาไรสะสมเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

78

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2562
2561

(15,000,000)
148,725
(15,000,000)
148,725180,593
180,593187
187
(9,585,193)
(9,585,193)
(49,652,826)
(49,652,826)
(1,518,101)
(1,518,101)
6,813
6,813
204,187
204,187
(75,215,615)
(75,215,615)

-

(309,868)
1,549,342
(309,868)
(1,239,474)

1,549,342
(1,239,474)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

22,500,000
14,000,000
148,725 14,000,000
148,725
22,500,000
49,999,524
148,725
148,725
220,651
51,056
49,999,524
220,651
51,056 1,203
1,203
(5,050,294)
(19,030,545)
(5,050,294)
(19,030,545)
(24,930,852)
(418,141)
(24,930,852)
(418,141)
(825,196)
(90,356)
(825,196)
(90,356)
5,186
5,374
5,186
5,374
27,145
204,374
27,145
204,374
(7,903,432)
44,870,011
(7,903,432)

(195,525)
(275,117)
(195,525)
(275,117)
(54,000,000)
(108,000,000)
(54,000,000) (108,000,000)
(476)
(693)
(476)
(693)
(24,986)
(40,754)
(24,986)
(40,754)
(54,220,987) (108,316,564)
(108,316,564)
(54,220,987)
(4,223,457)
3,424,787
(4,223,457)
3,424,787
44,687,192
41,262,405
44,687,192
41,262,405
40,463,735
44,687,192
40,463,735
44,687,192
(330,500)
(330,500)
1,154,984
1,154,984
3,611,485
3,611,485
--631,874631,874
812,895812,895

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

44,870,011

33,500,000
148,725
33,500,000
68,999,307
148,725
68,999,30763,808
63,808 (4,915,431)
(4,915,431)
(1,154,297)
(1,154,297)
(469,772)
(469,772) 827
827
27,145
27,145
96,200,312
96,200,312

(195,525) (190,910)
(190,910)
(195,525)
(54,000,000)
(108,000,000)
(54,000,000) (108,000,000)
- - (24,986) (29,609)
(29,609)
(24,986)
(54,220,511) (108,220,519)
(108,220,519)
(54,220,511)
114,551
114,551 1,257,464
1,257,464
8,735,002
7,477,538
8,735,002
7,477,538
8,849,553
8,735,002
8,849,553
8,735,002

132,200
(330,500)
132,200
132,200
(330,500)
132,200
497,355
497,355
71,980
1,154,984
168,280
71,980
1,154,984
168,280
8,953,025
221,276
1,975,629
8,953,025
221,276
1,975,629
(695,500)
(695,500)
175,593
1,127,228
- 175,593
1,127,228
807,209
- 807,209
830,016
- 139,528 830,016
19,318
- - 139,528
- - 19,318
- 812,895 - -

-

150,391
(751,956)
150,391
601,565

(751,956)
601,565

812,895

(159,688)
798,440
(159,688)
(638,752)

798,440
(638,752)

-

74,478
(372,388)
74,478
297,910

(372,388)
297,910

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันวันทีที่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วำคม 2562
2562

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 สถานะของบริ ษทั
1.2 สถานที่ต้งั บริ ษทั
1.3 ลักษณะธุรกิจ

เป็ นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย
(1) พัฒนาและให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
(2) ลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่งดาเนินธุรกิจตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 9
(3) ลงทุนในบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
(4) ให้คาปรึ กษาทางด้านการบริ หาร

2. เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
2.1 งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญ ชี ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติวิชาชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543 และตาม
ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี
บัญชีปัจจุบนั ซึ่งบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิแล้ว ดังนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี
1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ภาษีเงินได้
7. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สัญญาเช่า
9. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
10. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
รายงานประจำ�ปี 2562
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11. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2561)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
25. ฉบับที่ 1
เรื่ อง
26. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
27. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
28. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
29. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
30. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
31. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
32. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
33. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
34. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
35. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
36. ฉบับที่ 15
เรื่ อง
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
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-2ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กาไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การนามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดาเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้

40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
42. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง

-3การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
43. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
44. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
45. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
46. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
47. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
48. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
49. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนด
เงินทุนขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
50. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
51. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
52. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง เงินที่นาส่งรัฐ
53. ฉบับที่ 22
เรื่ อง รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่ งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้
2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง
ให้ถือปฏิ บัติกับงบการเงิน ที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เริ่ มนามาปฏิบตั ิเป็ นครั้ง
แรก จานวน 7 ฉบับ
มำตรฐำนกำรบัญชี
1. ฉบับที่ 1
2. ฉบับที่ 2

เรื่ อง
เรื่ อง

การนาเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
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3. ฉบับที่ 7
4. ฉบับที่ 8

เรื่ อง
เรื่ อง

5.
6.
7.
8.
9.

ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 20

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

10. ฉบับที่ 21

เรื่ อง

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

ฉบับที่ 23
ฉบับที่ 24
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 28
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32 (เริ่ มใช้ปี 2563)
ฉบับที่ 33
ฉบับที่ 34
ฉบับที่ 36
ฉบับที่ 37
ฉบับที่ 38
ฉบับที่ 40
ฉบับที่ 41

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
25. ฉบับที่ 1
เรื่ อง
26. ฉบับที่ 2
เรื่ อง
27. ฉบับที่ 3
เรื่ อง
28. ฉบับที่ 4
เรื่ อง
29. ฉบับที่ 5
เรื่ อง
30. ฉบับที่ 6
เรื่ อง
31. ฉบับที่ 7 (เริ่ มใช้ปี 2563) เรื่ อง
32. ฉบับที่ 8
เรื่ อง
82

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

-4งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
กาไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ส่วนงานดาเนินงาน

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ฉบับที่ 9 (เริ่ มใช้ปี 2563)
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 16 (เริ่ มใช้ปี 2563)

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
40. ฉบับที่ 10
เรื่ อง
41. ฉบับที่ 25

เรื่ อง

42. ฉบับที่ 29
43. ฉบับที่ 32

เรื่ อง
เรื่ อง

-5เครื่ องมือทางการเงิน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
สัญญาเช่า
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
44. ฉบับที่ 1
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
45. ฉบับที่ 5
เรื่ อง สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
46. ฉบับที่ 7
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
47. ฉบับที่ 10
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
48. ฉบับที่ 12
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
49. ฉบับที่ 14
เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนด
เงินทุนขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สาหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
50. ฉบับที่ 16 (เริ่ มใช้ปี 2563) เรื่ อง การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
51. ฉบับที่ 17
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
52. ฉบับที่ 19 (เริ่ มใช้ปี 2563) เรื่ อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
53. ฉบับที่ 20
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
54. ฉบับที่ 21
เรื่ อง เงินที่นาส่งรัฐ
55. ฉบับที่ 22
เรื่ อง รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่ งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า
56. ฉบับที่ 23 (เริ่ มใช้ปี 2563) เรื่ อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้
รายงานประจำ�ปี 2562
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-6ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่นา มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.4 งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.5 งบการเงินรวมนี้ จัดทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั กรุ งเทพโสภณ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพคลังเอกสาร จากัด

อัตราการถือหุ้น %
99.9996
99.9989

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ
ไทย
ไทย

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับบริ ษทั
2.6 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
3.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ ำใช้ จ่ำย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
รายได้จากการขายสิ นค้า เมื่อได้โอนอานาจการควบคุมในสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว รายได้จากการขาย
แสดงมูลค่าตามใบกากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าเช่า ตามระยะเวลาของการให้เช่า
รายได้ค่าบริ การ ตามระยะเวลาของการให้บริ การ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยที่คา้ งชาระนานเกิน 6 เดือน และหลักทรัพย์
ค้ าประกันไม่คุม้ มูลหนี้ ซึ่งจะบันทึกเป็ นรายได้เมื่อได้รับชาระ
3.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกาหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและปราศจากภาระผูกพัน
3.3 หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั รับรู ้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็ นรายการแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น ภายใต้หวั ข้อเงินลงทุนเผื่อขาย
บริ ษทั คานวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่ขาย ถือเกณฑ์ราคาทุนถัวเฉลี่ยของแต่ละหลักทรัพย์ ณ เวลา
ที่ขาย
3.4 เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดถือเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงในมูลค่ายุติธรรม
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-73.5 ค่ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สาหรับลูกหนี้ที่คา้ งชาระเกิน 6 เดือน หรื อลูกหนี้
ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บเงินไม่ได้
3.6 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายเป็ นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน และถือไว้เพื่อรอการจาหน่ าย
แสดงในราคาตามบัญชี หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
3.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริ ษทั ย่อย หมายถึงบริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ในกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของสิ ทธิในการออกเสี ยงทั้งหมด หรื อมีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงาน
ของบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
3.8 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร คลังสิ นค้าและส่ วนปรับปรุ ง แสดงใน
ราคาทุน ค่าเสื่ อมราคาอาคาร คลังสิ นค้าและส่ วนปรับปรุ ง คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
5-20 ปี
3.9 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ค่าเสื่ อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์ โดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังนี้
รายการ
ท่าจอดเรื อ เขื่อนและส่วนปรับปรุ ง
อาคาร คลังสิ นค้าและส่วนปรับปรุ ง
สิ่ งปลูกสร้างอื่น
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
ส่วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์ที่เช่า

อายุการให้ประโยชน์ (ปี )
เริ่ มวันที่ 1 ม.ค. 2555 ก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2555
5-20
5-20
5-50
5-20
5-20
5-20
5-50
5-20
5
5
5
5
5
5
5
5

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เป็ นค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั สิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนดังกล่าว ตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี

รายงานประจำ�ปี 2562
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-83.11 ภำษีเงินได้
สินทรัพย์/หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพ ย์/หนี้ สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กับราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
นั้น ซึ่งจะรับรู ้เป็ นรายได้ภาษีหรื อตัดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ที่บนั ทึกไว้เกิดขึ้นจริ ง และถือหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
บริ ษทั รับรู ้ผลแตกต่างชัว่ คราว ที่ตอ้ งหักภาษีเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อบวกภาษี
เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีจาก
การดาเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนาสิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ นั มาใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่า บริ ษทั จะไม่มี
กาไรทางภาษีเพี ยงพอ ต่อการนาสิ นทรัพ ย์/หนี้ สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมด หรื อบางส่ วนมาใช้
ประโยชน์
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คานวณจากกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวด ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และ
ภาษีเงินได้รอการตัด บัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่
บันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
3.12 สัญญำเช่ ำ
สัญญำเช่ ำดำเนินงำน
สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยง และประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็ นเจ้าของทรัพย์สินยังคงอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่า
บันทึกเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน
ตามอายุของสัญญาเช่า
สัญญำเช่ ำกำรเงิน
สัญญาเช่าซึ่ งผูเ้ ช่าได้รับโอนผลตอบแทน และความเสี่ ยงส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของทรัพ ย์สิ น
ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั บันทึกราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า ณ
วันที่เริ่ มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตหักส่ วนที่เป็ นดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
หรื อค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนตามส่วนของยอดเงินต้นคงเหลือ
3.13 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
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-9ผลประโยชน์ ระยะยำว
โครงกำรสมทบเงิน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจัดให้มี กองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งเป็ นลัก ษณะของแผนการจ่ายเงินสมทบ
ตามที่ได้กาหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั และได้รับการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้า
กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายใน
งบกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
โครงกำรผลประโยชน์
ส ารองผลประโยชน์ พ นัก งานเมื่ อเกษี ยณอายุ บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อยบัน ทึ ก เป็ นค่ าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานตลอดอายุการทางานของพนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงาน
จะได้รับจากการทางานให้กับบริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และงวดอนาคต ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดย
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
เป็ นอัตราอ้างอิงเริ่ มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคานวณโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ (The Projected Unit Credit Method)
3.14 กำไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการนากาไรสาหรับปี หารด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี
3.15 รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศได้บนั ทึกเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิด
รายการ สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้
บันทึกไว้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ผลกาไรหรื อขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนได้บนั ทึกเป็ นรายได้หรื อรายจ่ายในแต่ละปี
3.16 กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณและตั้งข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งจะมี ผลกระทบต่อจานวนเงินที่ เกี่ ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย
สิ นทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่า งสม่าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีต
และปั จ จัย ต่ า ง ๆ รวมถึ ง เหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ งฝ่ ายบริ ห ารมี ค วามเชื่ อ มั่น อย่ า ง
สมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์น้ นั บริ ษทั ได้ต้ งั ประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็ น
ผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณการและข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สาคัญ
ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ค่าเสื่ อมราคาของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน และ
รายงานประจำ�ปี 2562
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- 10 สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่ องต่างๆ ได้เปิ ดเผยในแต่ละส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
รายการ
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
120,000
120,000
33,000
33,000
40,343,735
44,567,192
8,816,553
8,702,002
40,463,735
44,687,192
8,849,553
8,735,002

5. หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด-เผื่อขำย
รายการ
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-ราคาทุนรวม
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
หัก ขายระหว่างปี
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี
ผลกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด-ราคายุติธรรม
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสาหรับปี

จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2561
2,367,209
2,367,209
2,226,741
4,593,950
(330,500)

2,367,209
2,367,209
2,557,241
4,924,450
132,200

6. เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
จานวนเงิน (บาท)
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
156,775,125 140,909,041 39,832,147 53,389,559
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด - ตราสารหนี้
1,475,325
1,144,561
1,027,561
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด 2,050,035
158,825,160 142,384,366 40,976,708 54,417,120
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ดเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า ผลต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนแสดงเป็ นค่าเผื่อการ
ปรับมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด ผลกาไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิ ดที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ได้นาไปแสดงใน
งบกาไรขาดทุนแล้ว ดังนี้
88
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- 11 จานวนเงิน (บาท)
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
กาไร(ขาดทุน)ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
574,710
(20,532)
117,000
78,597
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
866,084 1,155,604
442,588
535,238
ผลกาไรจากเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
1,440,794 1,135,072
559,588
613,835

7. ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายการ
ลูกหนี้การค้า จาแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

936,038
24,131,317
31,147,146
1,112,342
636,546
3,865,350
61,828,739
(4,542,831)
57,285,908
3,353,208
60,639,116

651,382
26,574,675
24,711,644
1,423,352
237,497
3,784,208
57,382,758
(4,030,344)
53,352,414
2,853,167
56,205,581

140,875
12,702,811
12,843,686
12,843,686
531,623
13,375,309

110,000
12,812,811
12,922,811
12,922,811
462,787
13,385,598

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอื่น ที่มีปัญหาในการชาระหนี้หรื อผิดนัดชาระหนี้ แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระดังนี้
อายุหนี้

จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป

24,719,263

24,719,263

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(24,719,263)

(24,719,263)

-

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นอื่น-สุทธิ
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- 12 ลูกหนี้การค้าและเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นรายหนึ่ ง ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจานวน 3.54 ล้านบาท และ 24.72 ล้าน
บาท ตามลาดับ รวมเป็ นมูลค่าตามบัญชีจานวนทั้งสิ้ น 28.26 ล้านบาท ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ ลม้ ละลาย บริ ษทั
ย่อยได้ยนื่ ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ขอรับชาระหนี้แล้ว
8. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
19,131

รายการ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สัดส่วนการถือ
หุน้ %

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพคลังเอกสาร จากัด

99.9996
99.9989
รวม

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพคลังเอกสาร จากัด

90

ประเภทกิจการ

จานวนเงิน (บาท)
ตามวิธีราคาทุน
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
12,163,389 12,163,389
99,999,146 99,999,146
112,162,535 112,162,535

จานวนเงิน (บาท)
ทุนชาระแล้ว
เงินปันผล
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
5,500,000 5,500,000 10,000,000 8,999,967

คลังสิ นค้าและให้
บริ การโลจิสติกส์
บริ การเก็บรักษาเอกสาร 100,000,000 100,000,000 39,999,524 59,999,340
และบริ หารข้อมูล
รวม
49,999,524 68,999,307

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)
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10. อสั งหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
รายการ

ท่าจอดเรื อ
เขื่อน
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ ง และส่วน
ปรับปรุ ง

อาคาร
คลังสิ นค้า
และส่วน
ปรับปรุ ง

สิ่ งปลูกสร้าง งานระหว่าง
อื่น
ติดตั้ง

รวม

รำคำทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิม่
จาหน่าย/เลิกใช้
รับโอนจากอุปกรณ์
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2561
จาหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2562
จาหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ ำยุติธรรม
2561
2562

15,627,815
15,627,815
15,627,815

360,000
360,000
360,000

65,022,829
2,646,414
(1,057,655)
66,611,588
9,881,841
(5,547,456)
70,945,973

23,897,162
2,475,860
175,593
26,548,615
729,936
(100,323)
27,178,228

-

340,145
9,927
350,072
9,927
359,999

61,144,026
1,217,885
(1,055,821)
61,306,090
2,037,121
(5,537,470)
57,805,741

21,660,647
742,728
22,403,375
750,341
(100,323)
23,053,393

9,928
1

5,305,498
13,140,232

4,145,240
4,124,835

15,627,815
15,627,815

128,400
128,400
128,400

104,907,806
5,122,274
(1,057,655)
175,593
109,148,018
10,740,177
(5,647,779)
114,240,416
83,144,818
1,970,540
(1,055,821)
84,059,537
2,797,389
(5,637,793)
81,219,133
25,088,481
33,021,283
1,728,767,100
1,728,767,100

รายงานประจำ�ปี 2562
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- 14 จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุ ง

ท่าจอดเรื อ
เขื่อน
และส่วน
ปรับปรุ ง

อาคาร
คลังสิ นค้า
และส่วน
ปรับปรุ ง

สิ่ งปลูกสร้างอื่น

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

67,427,206
2,514,764
(1,057,655)
68,884,315
9,888,086
(5,583,744)
1,127,228
74,315,885

23,271,006
80,158
2,571,295
25,922,459
729,935
(100,323)
26,552,071

175,593
2,488,789
(2,571,295)
93,087
1,121,690
(93,087)
1,121,690

231,528,585
5,083,711
(1,057,655)
235,554,641
20,998,424
(5,684,067)
1,127,228
251,996,226

รวม

รำคำทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/เลิกใช้
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิม่
จาหน่าย/เลิกใช้
โอนเข้า (ออก)
รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
31 ธันวาคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2561
จาหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2562
จาหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ำยุติธรรม
2561
2562

92

122,035,509 18,619,271
122,035,509 18,619,271
9,258,713
93,087
131,387,309 18,619,271
-

17,090,561
389,748
17,480,309
362,344
17,842,653

63,559,863
1,222,796
(1,055,821)
63,726,838
2,111,074
(5,570,916)
60,266,996

21,034,498
742,728
21,777,226
750,341
(100,323)
22,427,244

-

101,684,922
2,355,272
(1,055,821)
102,984,373
3,223,759
(5,671,239)
100,536,893

122,035,509
131,387,309

1,138,962
776,618

5,157,477
14,048,889

4,145,233
4,124,827

93,087
1,121,690

132,570,268
151,459,333

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)
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- 15 รายการ
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทางตรงซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า

จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
43,127,573
8,167,107

41,973,801
6,759,893

26,958,660
7,254,325

26,958,660
5,835,960

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2561 ผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระได้ประเมิ น มู ล ค่าทรั พ ย์สิ น โดยใช้ห ลัก เกณฑ์ในการประเมิ น มู ล ค่ า
ทรัพย์สินดังนี้
1. วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด เป็ นการเปรี ยบเทียบทรัพย์สินที่ทาการประเมินมูลค่ากับข้อมูลตลาดที่ได้
จากการสารวจ หรื อสื บค้นที่มีลกั ษณะใกล้เคี ยงกัน โดยทาการเปรี ยบเทียบปั จจัยต่างๆ ที่จะมีผลต่อ
มูลค่าของทรัพย์สิน
2. วิธีคิดจากมูลค่าคงเหลือ เป็ นการวิเคราะห์โอกาสในการสร้างรายได้จากทรัพย์สิน หักด้วยต้นทุนการ
พัฒนาทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผลตอบแทนของผูป้ ระกอบการ และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นของค่า
พัฒนาที่ดิน มูลค่าคงเหลือจะเป็ นค่าที่เหมาะสมในการลงทุน หรื อมูลค่าของทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า
3. วิธีคิดจากรายได้ เป็ นการประเมิ นโดยวิธีคิดจากรายได้ เป็ นการคานวณหารายได้ข องทรัพ ย์สิ นใน
ปัจจุบนั หักด้วยค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อหารายได้สุทธิที่ควรจะได้รับ โดยเป็ นรายได้สุทธิปีใดปี
หนึ่ งเพียงปี เดียวที่จะสะท้อนถึงปี ที่ทรัพย์สินได้ให้รายได้ที่มีเสถียรภาพแล้ว และทาการแปลงรายได้
เป็ นมูลค่าคงที่ดว้ ยอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม
4. วิธีคิดจากต้นทุนทดแทน เป็ นการประเมินมูลค่าก่อสร้าง โดยทาการคานวณหาราคาทดแทนใหม่ของ
อาคารสิ่ งปลูกสร้าง ซึ่ งเป็ นราคาต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่ของอาคาร และสิ่ งปลูกสร้ าง ณ วันที่ทาการ
ประเมินมูลค่า แล้วนาเอาราคาทดแทนใหม่ที่คานวณได้มาหักด้วยค่าเสื่ อมราคาตามสภาพ และอายุการ
ใช้งานของอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง มูลค่าที่ได้จะเป็ นมูลค่าปัจจุบนั ของอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง จากนั้น
นามารวมกับมูลค่าตลาดของที่ดิน จะได้เป็ นมูลค่าของทรัพย์สิน
ผูป้ ระเมินราคาอิสระและบริ ษทั เห็นว่าควรใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด ในการประเมินมูลค่าที่ดินและสิ่ ง
ปลูกสร้างของบริ ษทั และใช้วิธีมูลค่าทดแทนสุ ทธิของอาคาร ในการประเมินมูลค่าสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยที่
สร้างบนที่ดินของบริ ษทั

รายงานประจำ�ปี 2562
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- 16 รายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินปี 2561
สถานที่
บางปะกอก
สะพานพุทธ
สาเหร่
บางปะกง
สาเหร่ (บริ ษทั ย่อย)

94

ประเภททรัพย์สิน
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้าง
มูลค่ายุติธรรม

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

จานวนเงิน (พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,547,770
1,547,770
53,890
53,890
126,240
126,240
188,170
867
1,728,767
1,916,070

รายงานประจำ�ปี 2562
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1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/เลิกใช้
โอนเข้า (ออก)
รับโอนอุปกรณ์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/เลิกใช้
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2561
จาหน่าย/เลิกใช้
รับโอนอุปกรณ์จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2562
จาหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

รำคำทุน

รายการ

11. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

18,218,771
18,218,771
18,218,771
16,750,416
379,821
17,130,237
352,417
17,482,654
1,088,534
736,117

106,407,694
115,759,494

225,744,910
237,179,795

151,658,292
10,880,115
162,538,407
11,496,735
(44,292)
173,990,850

374,077,936
14,205,381
388,283,317
13,997,833
(53,288)
8,942,783
411,170,645

12,952,767
12,348,816

14,298,688
1,104,770
15,403,458
1,118,242
16,521,700

28,223,014
133,211
28,356,225
514,291
28,870,516

ท่าจอดเรื อ เขื่อน อาคาร คลังเก็บ
และส่วน
เอกสารและส่ วน สิ่ งปลูกสร้างอื่น
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง

106,407,694
106,407,694
9,258,713
93,087
115,759,494

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ ง
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31,676,700
38,122,556

28,182,633
1,654,626
(2,750)
29,834,509
1,747,109
31,581,618

61,522,394
21,875
(33,060)
61,511,209
8,192,965
69,704,174

สาธารณูปโภค

ระบบ

4,810,787
6,003,239

19,206,602
2,510,388
(419,026)
21,297,964
2,062,108
(435,197)
22,924,875

25,913,516
622,322
(427,087)
26,108,751
3,269,422
(450,059)
28,928,114

เครื่ องมือ
และอุปกรณ์

งบการเงินรวม

จานวนเงิน (บาท)

15,433,713
25,931,225

30,408,259
4,765,694
(2,448,646)
5,791
32,731,098
7,179,605
(7,006,829)
32,903,874

40,578,374
9,237,008
(2,463,571)
813,000
48,164,811
16,942,130
(7,020,052)
748,210
58,835,099

เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

1,158,392
994,540

1,713,895
235,194
(1,021,055)
928,034
210,592
1,138,626

3,802,984
(1,716,558)
2,086,426
46,740
2,133,166

ยานพาหนะ

9,784,080
1,855,112

-

295,593
9,664,080
(175,593)
9,784,080
1,855,112
(9,784,080)
1,855,112

ก่อสร้าง

งานระหว่าง

409,057,577
438,930,894

262,218,785
21,530,608
(3,891,477)
5,791
279,863,707
24,166,808
(7,486,318)
296,544,197

659,040,276
33,883,877
(4,640,276)
(175,593)
813,000
688,921,284
54,077,206
(7,523,399)
735,475,091

รวม

- 18 จานวนเงิน (บาท)
รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
เครื่ องมือและ
สาธารณูปโภค
อุปกรณ์

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

รำคำทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิม่
จาหน่าย/เลิกใช้
โอนเข้า(ออก)
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
31 ธันวาคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2561
จาหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี 2562
จาหน่าย/เลิกใช้
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

5,352,952
5,352,952
5,352,952

173,387
(31,445)
141,942
61,305
203,247

8,241,751
1,254,488
(1,982,744)
7,513,495
553,790
(2,016,770)
748,210
6,798,725

2,036,375
2,036,375
2,036,375

1,875,438
1,875,438
24,322
(748,210)
(1,127,228)
24,322

15,804,465
3,129,926
(2,014,189)
16,920,202
639,417
(2,016,770)
(1,127,228)
14,415,621

5,059,358
66,253
5,125,611
61,458
5,187,069

166,625
2,311
(31,445)
137,491
6,625
144,116

7,170,970
467,421
(1,981,891)
5,656,500
752,735
(2,009,619)
4,399,616

713,434
192,930
906,364
192,930
1,099,294

-

13,110,387
728,915
(2,013,336)
11,825,966
1,013,748
(2,009,619)
10,830,095

227,341
165,883

4,451
59,131

1,856,995
2,399,109

1,130,011
937,081

1,875,438
24,322

5,094,236
3,585,526

ที่ดินบางส่ วนถูกเวนคืน ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการติดต่อจากกรุ งเทพมหานคร (ดูหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 24)
อาคารและคลังเก็บเอกสารของบริ ษทั กรุ งเทพคลังเอกสาร จากัด สร้างบนที่ดินของบริ ษทั โดยมี
การทาสัญญาเช่าและกาหนดอายุสัญญาครั้งละ 1 ปี เมื่อครบกาหนดอายุการเช่าสามารถต่อสัญญาได้อีกจนถึงปี
2568 และคลังสิ นค้าของ บริ ษทั เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จากัด สร้างบนที่ดินของบริ ษทั โดยมีการทาสัญญาเช่า
และต่อสัญญาทุกปี

96

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการ

รำคำทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
เลิกใช้
โอนไปอาคารและอุปกรณ์
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
เลิกใช้
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2561
เลิกใช้
โอนไปอาคารและอุปกรณ์
31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2562
เลิกใช้
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
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โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
โปรแกรมระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

14,623,510
1,412,442
(269,297)
(813,000)
14,953,655
2,149,975
(2,331,666)
242,770
15,014,734

242,770
242,770
(242,770)
-

14,623,510
1,655,212
(269,297)
(813,000)
15,196,425
2,149,975
(2,331,666)
15,014,734

10,391,645
1,214,626
(268,406)
(5,791)
11,332,074
1,316,894
(2,331,495)
10,317,473

-

10,391,645
1,214,626
(268,406)
(5,791)
11,332,074
1,316,894
(2,331,495)
10,317,473

3,621,581
4,697,261

242,770
-

3,864,351
4,697,261

รายงานประจำ�ปี 2562
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- 20 รายการ
รำคำทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
เลิกใช้
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
เลิกใช้
31 ธันวาคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2561
เลิกใช้
31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2562
เลิกใช้
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562

จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3,142,058
609,300
(42,702)
3,708,656
90,356
(378,093)
3,420,919
1,719,761
552,447
(41,851)
2,230,357
512,718
(378,058)
2,365,017
1,478,299
1,055,902

13. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
รายการ
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

98

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
1,173,859
1,350,924
26,652,375
30,156,215
9,669,567
10,741,050
27,826,234
31,507,139
9,669,567
10,741,050

14. หนีส้ ิ นตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน

- 21 จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2561
217,153
212,030
738,304
938,952
1,150,982
955,457
(217,153)
(212,030)
738,304
938,952

รายการ
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมจานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีกาหนดชาระเป็ นรายเดือนซึ่งจะเสร็ จสิ้ นภายในปี 2564
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

15. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
บวก ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลต่างจากการประมาณการหนี้สิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี

จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
11,994,714
2,731,711
2,805,436
456,687
1,549,342
19,537,890

10,599,693
1,873,259
273,718
(751,956)
11,994,714

3,527,336
1,187,013
564,932
114,174
798,440
6,191,895

2,838,961
995,182
65,581
(372,388)
3,527,336

สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่ประเมิน สรุ ปได้ดงั นี้
อัตราร้อยละต่อปี

รายการ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน
(ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2561

1.57-1.8
6.0-6.5
0-28

2.79-3.28
5.5
0-33

1.76
6.0
0-18

2.79
5.5
0-20

รายงานประจำ�ปี 2562
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- 22 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง
มี ผลบังคับ ใช้เมื่ อพ้นก าหนด 30 วัน นับ แต่วนั ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษานั้น พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครอง
แรงงานฉบับใหม่น้ ีกาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ
20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วันสุ ดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ถือเป็ นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั มีหนี้สิน
ส ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนัก งานเพิ่ม ขึ้น ทั้งนี้ บริ ษ ัท ได้บ ันทึ กผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวแล้วในปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไร
ขาดทุนในงบการเงินรวมเป็ นจานวน 2.81 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 0.56 ล้านบาท)
16. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
บริ ษทั ตั้งทุนสารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยนแล้ว การตั้งทุนส ารองดังกล่าว
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด ทุนสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
17. สำรองทั่วไป
บริ ษทั ตั้งสารองทัว่ ไป เพื่อใช้ในการดาเนินงานทัว่ ไปของบริ ษทั ไม่มีวตั ถุประสงค์เป็ นการเฉพาะ
18. เงินปันผลจ่ ำยและค่ำตอบแทนกรรมกำร
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษ ัท ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลประจาปี
แก่ผถู ้ ือหุ้น จานวน 6 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 9.00 บาท รวมเป็ นเงิน 54.00 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และได้อนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนเงิน 5.00 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลประจาปี
และเงินปันผลพิเศษ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จานวน 6 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 8.00 บาท และ 10.00 บาท ตามลาดับ รวม
เป็ นเงิ น 108.00 ล้า นบาท โดยก าหนดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในวัน ที่ 17 พฤษภาคม 2561 และได้อ นุ มั ติ ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนเงิน 5.00 ล้านบาท
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19. ค่ำใช้ จ่ำยจำแนกตำมลักษณะของค่ำใช้ จ่ำย
รายการ
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์
หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

- 23 จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
6,701,087
6,413,181
15,920,875 16,568,824 15,920,875 16,568,824
121,211,589 75,317,986 13,884,761 11,584,270
28,281,091 24,715,774
4,750,224
3,636,634
19,188,048 12,872,180
4,934,333
4,186,575
8,402,617
7,265,420
915,125
794,257
512,487
(101,583)
42,848,278 32,579,498
6,276,556
6,308,769
24,986
40,754
24,986
29,609
243,091,058 175,672,034 46,706,860 43,108,938

20. ภำษีเงินได้
ภาษี เงิ นได้นิติบุคคลทางภาษีข องบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย ส าหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 คานวณจากกาไรทางบัญชี ปรับปรุ งด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
หรื อเป็ นรายจ่ายที่ตอ้ งห้ามในการคานวณภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุค คลของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย สาหรับ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561
คานวณในอัตราร้อยละ 20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน ประกอบด้วย
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
25,778,863 22,223,623
2,027,148
2,577,767
(86,231)
810,321
(349,305)
(196,837)
25,692,632 23,033,944
1,677,843
2,380,930
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- 24 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์ (หนี้ สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยผลแตกต่าง
ชัว่ คราว ดังต่อไปนี้
จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

รายการ
ผลสะสมของผลแตกต่ ำงชั่วครำวที่รับรู้ในงบกำไรขำดทุน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้การค้า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นอื่น
การคานวณค่าเสื่ อมราคาในอัตราที่ต่างจากภาษี
สัญญาเช่าการเงิน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินจากค่าเวนคืนที่ดิน
รวม
ผลแตกต่ ำงชั่วครำวที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

(2,050,035)
4,542,831
24,719,263
(56,652,927)
18,379
17,988,548
3,894,000
(7,539,941)

(1,475,325)
4,030,344
24,719,263
(51,155,070)
20,973
12,746,669
3,894,000
(7,219,146)

(1,144,561)
18,379
5,393,455
3,894,000
8,161,273

(1,027,561)
20,973
3,899,724
3,894,000
6,787,136

ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

(2,226,741)

(2,557,241)

(2,226,741)

(2,557,241)

- รับรู้ในกำไรสะสม
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม
สินทรัพย์(หนีส้ ิน)ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

1,549,342
(8,217,340)
(1,643,468)

(751,955)
(10,528,342)
(2,105,668)

798,440
6,732,972
1,346,594

(372,388)
3,857,507
771,501

21. รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งไม่ได้รับการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ดังต่อไปนี้
จานวนเงิน (พัน)
งบการเงินรวม
รายการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

หนี้สิน
- ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา
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สกุลเงิน
ต่างประเทศ

แปลงค่าเป็ นเงิน
บาท

สกุลเงิน
ต่างประเทศ

แปลงค่าเป็ นเงิน
บาท

0.48

14.41

10.70

348.92

22. รำยกำรกับกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน

- 25 -

บริ ษทั มีรายการบัญชี กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรื อการมีผูถ้ ือหุ้นหรื อ
กรรมการบางส่วนร่ วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่ วมกัน
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ต่อไปนี้
บริ ษทั
บริ ษทั กรุ งเทพคลังเอกสาร จากัด
บริ ษทั เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จากัด
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
บริ ษทั กรี นสปอต จากัด
บริ ษทั พลังโสภณ จากัด
บริ ษทั ไอโออิ กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุ 9)
เป็ นบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุ 9)
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการร่ วมกัน

รายงานประจำ�ปี 2562
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- 26 รายการที่เกี่ยวข้องกันที่สาคัญ มีดงั นี้
จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
1. เงินฝำกธนำคำร
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2. เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
3. ลูกหนี้กำรค้ ำ
- บริ ษทั ย่อย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
4. ลูกหนี้อื่น
- บริ ษทั ย่อย
5. เจ้ ำหนีอ้ ื่น
- บริ ษทั ย่อย
6. เงินมัดจำรับ
- บริ ษทั ย่อย

36,300,905

34,664,736

8,560,354

8,573,576

158,825,160

142,384,366

40,976,708

54,417,120

5,137,463
5,137,463

5,283,121
5,283,121

12,670,311
12,670,311

12,670,311
12,670,311

-

-

42,086

41,254

-

-

34,487

21,289

-

-

6,676,080

6,676,080

รายการในงบกาไรขาดทุน
1. รำยได้ ค่ำเช่ ำรับ
- บริ ษทั ย่อย
(ค่าเช่ารับคานวณตามพื้นที่ที่ให้เช่าในราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญา)
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จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

-

-

2562

2561

25,248,660 25,248,660

- 27 -

รายการในงบกาไรขาดทุน

จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

2562

2561

2. รำยได้ ค่ำเก็บรักษำสินค้ำและเอกสำร
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
15,972,517 15,805,860
(ค่ารักษาสิ นค้าและเอกสาร คานวณตามจานวนสิ นค้า
และเอกสารที่เก็บรักษาในราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา)
3. รำยได้ จำกกำรขำย
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
49,520
38,335
4. รำยได้ ค่ำบริกำรรับ
- บริ ษทั ย่อย
26,679,600 26,679,600
(ค่าบริ การจัดการคานวณโดยปันส่วนค่าใช้จ่ายฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ตามสัดส่วนการให้บริ การของกลุ่มบริ ษทั และประมาณ
การการให้บริ การของหน่วยงานของบริ ษทั ที่มีต่อบริ ษทั ในกลุ่ม)
5. รำยได้ ค่ำบริกำรจัดกำร
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
13,092,370 13,122,108
(ค่าบริ การคานวณจากต้นทุนการจัดการบวกกาไร)
6. เงินปันผลรับ
- บริ ษทั ย่อย
49,999,524 68,999,307
7. ดอกเบีย้ รับ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
166,047
216,993
50,382
63,365
8. รำยได้ อื่นๆ
- บริ ษทั ย่อย
478,114
473,278
9. ต้ นทุนขำยและบริกำร
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2,483,490 2,458,160
191,926
190,508
10. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
- บริ ษทั ย่อย
568,397
577,590
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
625,483
631,400
298,696
283,742
625,483
631,400
867,093
861,332
รวม
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- 28 23. ข้ อมูลจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงานธุรกิจ

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเก็บรักษาสิ นค้าและเอกสาร
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การท่าเรื อ
รายได้ค่าบริ การ
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารและค่าตอบแทนกรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ
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ส่ วนงาน
คลังสิ นค้า
41,567,573
11,896,752
209,250
53,673,575
23,323,657
30,349,918
1,981,354
16,028,359
3,278,474

จานวนเงิน (บาท)
ส่ วนงาน ส่ วนงานให้
รายการ
รับฝาก เช่าทรัพย์สิน
ตัดบัญชี
เอกสาร
และอื่นๆ
26,958,660 (25,398,660)
291,436,212
(457,456)
7,907,902
(4,620)
13,092,370 26,679,600 (26,679,600)
312,436,484 53,638,260 (52,540,336)
164,905,741 7,968,523 (23,793,541)
147,530,743 45,669,737 (28,746,795)
1,060,320 51,441,827 (50,681,637)
3,930,330
41,449,290 38,713,351 (29,459,638)
24,986
20,736,315 1,677,843
-

งบการเงิน
รวม
43,127,573
290,978,756
7,903,282
11,896,752
13,301,620
367,207,983
172,404,380
194,803,603
3,801,864
3,930,330
66,731,362
24,986
25,692,632
102,226,157

102,225,197
960
292,361
151,459,333 (118,730,411) 33,021,283
1,255,912 315,672,892 3,585,526 118,416,564 438,930,894
17,099 3,624,260 1,055,902
4,697,261
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเก็บรักษาสิ นค้าและเอกสาร
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริ การท่าเรื อ
รายได้ค่าบริ การ
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารและค่าตอบแทนกรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุ ทธิ

ส่ วนงาน
คลังสิ นค้า
40,413,802
9,690,074
199,500
50,303,376
23,073,527
27,229,849
1,551,503
16,926,862
2,383,029

จานวนเงิน (บาท)
ส่ วนงาน ส่ วนงานให้
รายการ
รับฝาก เช่าทรัพย์สิน
ตัดบัญชี
เอกสาร
และอื่นๆ
26,958,660 (25,398,660)
215,795,638
(464,874)
7,132,255
(5,405)
13,122,109 26,679,600 (26,679,600)
236,050,002 53,638,260 (52,548,539)
107,370,044 6,481,228 (23,794,700)
128,679,958 47,157,032 (28,753,839)
893,147 70,348,706 (69,676,585)
3,493,832
34,944,231 36,598,101 (29,461,845)
11,145
29,609
18,269,985 2,380,930
-

งบการเงิน
รวม
41,973,802
215,330,764
7,126,850
9,690,074
13,321,609
287,443,099
113,130,099
174,313,000
3,116,771
3,493,832
59,007,349
40,754
23,033,944
91,853,892

91,853,054
838
232,275
132,570,268 (107,714,062) 25,088,481
1,321,879 295,271,975 5,094,236 107,369,487 409,057,577
21,846 2,364,206 1,478,299
3,864,351

24. ค่ำเวนคืนที่ดิน
ที่ดินของบริ ษทั บางส่ วน โฉนดที่ดินเลขที่ 1578, 1582 และ 1605 อยู่ในแนวเขตทางตามโครงการปรับปรุ ง
เพื่อขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนราษฎร์บูรณะ ตอนคลองบางปะกอก พ.ศ. 2541 ตามพระราชกฤษฎีกา ซึ่งใน
ระหว่างปี 2541 บริ ษ ัท ได้รับ เงิ นทดแทนค่ าที่ ดิ น งวดที่ 1 จากทางกรุ งเทพมหานครแล้ว และจากผลของค า
พิพากษาของศาล บริ ษทั ต้องจ่ายเงินคืนให้กบั ทางกรุ งเทพมหานครบางส่ วน โดยในปี 2553 บริ ษทั ได้ต้งั ประมาณ
การค่าชดเชยที่ดินที่ตอ้ งจ่ายคืนให้กบั ทางกรุ งเทพมหานครเป็ นหนี้สินจานวนเงิน 3.89 ล้านบาท และบันทึกเป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในงบก าไรขาดทุ น ในจ านวนเงิ น เดี ย วกั น ปั จ จุ บั น อยู่ ระหว่ า งรอด าเนิ นการคื น เงิ น ให้ ท าง
กรุ งเทพมหานคร

รายงานประจำ�ปี 2562
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25. ภำระผูกพัน
25.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามหนังสื อสัญญาค้าประกันจากธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
รายการ
หนังสื อค้าประกันจากธนาคารพาณิชย์

จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
25,155,764
9,846,122
458,400
458,400

25.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ย่อยมีสัญญาวงเงินสิ นเชื่อ ดังนี้
รายการ
บริ ษทั กรุ งเทพคลังเอกสาร จากัด

วงเงิน (ล้านบาท)

หลักประกัน

เงินเบิกเกินบัญชี

10

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
วงเงินหนังสื อค้ าประกันธนาคาร

20

ค้าประกันโดย
บริ ษทั กรุ งเทพโสภณ จากัด (มหาชน)

25

25.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงานและบริ การ ดังนี้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอุปกรณ์ และบริ การอื่น ๆ
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยมี จานวนเงิ น ขั้นต่ าที่ ต้องจ่ ายในอนาคตทั้ง สิ้ น
ภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงาน และสัญญาค่าบริ การ ดังนี้
รายการ
ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
5,959,976
698,924
1,696,588
390,336
7,656,564
1,089,260

25.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนอันเกี่ย วเนื่อง
กับสัญญาก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้
รายการ
สัญญาก่อสร้างสิ นทรัพย์
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จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,271,979
1,219,479

26. กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขอ้ มูลเกี่ยวกับเครื่ องมือ ทางการเงินทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน ดังนี้
26.1 นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
26.2 ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา เกิดจากกรณี ที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดใน
สัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสิ นเชื่อ ซึ่ งเกิดขึ้นจากลูกหนี้ การค้ามี ไม่มาก เนื่ องจาก
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้ จานวนมากราย และการบริ หารการให้สินเชื่ อและการติดตามหนี้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นั้น บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยจึ ง คาดว่าไม่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จะเกิ ด ผลเสี ย หายที่ เป็ น
สาระสาคัญ
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวได้หกั สารองต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสารองดังกล่าวถือเป็ นมูลค่า
ของความเสี่ ยงที่คาดว่าจะเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
26.3 ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่ งอาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายแก่
บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยในงวดปั จจุ บัน และงวดต่อ ๆ ไป บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยคาดว่าจะสามารถ
บริ ห ารความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้น ได้ เนื่ องจากบริ ษ ัท ได้มี ก ารวางแผนและติ ด ตามสถานการณ์ อ ยู่
ตลอดเวลา
26.4 ราคายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรม
ของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยเงินกูย้ ืมมี
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
27. ค่ำใช้ จ่ำยเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 เพื่อเป็ นสวัสดิการตลอดจนเป็ นหลักประกันแก่พนักงาน เมื่อลาออกจากงานหรื อครบ
อายุการทางาน (เกษียณ) ตามระเบียบของบริ ษทั โดยพนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่ง และบริ ษทั จ่ายสมทบอีกส่วน
หนึ่งในอัตรา 5-10 % ของเงินเดือน ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้งบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล
จากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนดังกล่าว
รายงานประจำ�ปี 2562
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- 32 เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพในส่วนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ที่จ่ายสาหรับพนักงานและได้บนั ทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจานวนดังต่อไปนี้
รายการ
บริ ษทั กรุ งเทพโสภณ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพคลังเอกสาร จากัด
บริ ษทั เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จากัด
รวม

จานวนเงิน (บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
1,061,566
1,038,217
1,061,566
1,038,217
1,844,922
1,763,846
344,989
325,116
3,251,477
3,127,179
1,061,566
1,038,217

28. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในการบริ หารจัดการทุนนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องจัดให้มี
โครงสร้ างทางการเงิ น ที่ เหมาะสม และการด ารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการด าเนิ น งานอย่างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
รายการ
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้

งบการเงินรวม
2562
2561
0.12 : 1
0.12 : 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
0.08 : 1
0.08 : 1

29. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผล
ประจาปี ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท รวมเป็ นเงินปันผล 57 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะนาเสนอเพื่อขอ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่อไป
30. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
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Vision and Mission Statement

TOP of MIND is the Vision Statement to the
Krungdhep Sophon PCL group of companies:
For our Customers – Helping our customers to become effective in cost management and business processes through
the design of our Solutions with the usage of best in class technology
For our Employees – Accelerating individual capabilities using strength-based development programs
The mission statements are written separately by group of companies as follow:
Krungdhep Sophon PCL – “ Deliver VALUE to our customers by offering Sound Business and Technology Solutions in
combination with IT provisions through our Group of Companies and ensuring Optimum Return on Stakeholders Capital”
(Krungdhep Sophon PCL stakeholders are: Customers, Employees, Shareholders, Suppliers and Society/Environment)
KWC Logistics – “Specializing in Warehouse and Wharf business to manage our customers businesses with accuracy,
efficiency and highest effectiveness”
Krungdhep Document – “As a Business Content Management Expert,KDC will provide Sound Customer Solutions by
Delivering outstanding services through our professional employees with customer satisfaction”
The Corporate Core Values:
The Company upholds 4 new core values that has been cascaded down to all its Employees.
1. Service Excellence: Through the Innovative Use of Technology and Business Solutions Design
1.1 Utilize technology to support working within the organization to reduce cost and to increase the work with
efficiency and effectiveness
1.2 Continuously look for ways to get better results
2. Professional Teamwork: Collaboration through “Touch Points”
2.1 Collaborate among all functions to achieve business results.
2.2 Perform as a representative of the company by taking good care of the company visitors.
2.3 Share the work development guidelines and be able to show the improvement in the area of responsibility.
3. Employee Development: Maximize Individual Potential
3.1 Continuously demonstrate self-development
3.2 Maximize the potential by taking different assignments within the work function. Share the work develop
ment guidelines and be able to show the improvement in the area of responsibility
4. Customer Orientation: Zero Disappointment
4.1 Provide the service to the customers based on what have been agreed upon.
4.2 Seek for customers’ needs and exceed their expectations.
4.3 Continuously develop and improve customer services to maintain the customer loyalty
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Message from the Chairman
Our business improved in 2019. Revenue increased
almost 28% while our profit increased about 11%. Our
basic outsourcing business did well and our warehousing
and wharf business also. The board of directors had
recommended to increase dividend by 50 stang to baht
9.50.
We were unfortunate. The Thai economy declined
from 4.2% growth in 2018 to 2.4% growth in 2019
because of drought that has affected agricultural
production, declined in exports, less tourist arrivals,
lower government investment and expenditures mainly
from delay in approval of the 2019/2020 government
budget.

Property construction is declining. Tourism will decline
by about 30-50% during the first half of the year because
of fear and need to contain the spread of Covid-19 virus.
All of these will further reduce income and consumption.
The expected increase in exports is likely to be
delayed because of the global rush to contain Covid-19.
Some economists compared the results to a general
strike where economic activities stopped. Covid-19 is
highly infectious. It grows exponentially. Although it is
mild for most people the death rate could be ten time
higher than seasonal flu. About 30-60,000 people in the
United States died from seasonal flu which is about .06%
of those infected. Covid-19 could cause about 300,000
death in the United States or about 1% of those infected.
Conditions are likely to worsen in 2020.
So it is scary and Northern America and Northern Europe
The current drought could be the worse in 60 years. will reduce economic activities for a while until the fear
Government expenditures will take a while to pick up. subside.
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The economic downturn may worsen social and
political problems. Opposition to the current semi-military
government will increase. We expect economic growth
for the first half of 2020 to be zero and some small improvements in the second half.
Financially the Thai economy is stable because she
will continue to enjoy large current account surplus and
the country still has the fiscal capacity to invest in the
Eastern Economic Corridor. Hopefully the government
can implement these infrastructure projects to improve
the future of the country.
Our additional storage warehouse should be ready
by October 2020. This will add about 36% to our capacity.
The main business of our company is to take care
of the mundane backroom activities of our customers,
starting with document storage then following their move
into digitalization.

We will continue to invest in our processes, our
system and our people to expand and improve the quality
of our services to our customers. We recognize the need
to digitalize and to understand the trend in digitalization
so that we will not be disrupted and left behind.
On behalf of the board of directors I would like to
thank our shareholders, our customers, our vendors,
stakeholders and various government agencies for their
continuous support. Last but not least is our management
and staffs who have dedicated their life to the company
and continue to learn and grow with the company.

(Chote Sophonpanich)
Chairman of the Board
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Audit Committee Report
The Board of Directors of Krungdhep Sophon Public
Company Limited has appointed an Audit Committee
consist of 3 Independent Auditors. These 3 Independent
Auditors are qualified and independent announced by
the Stock Exchange of Thailand to carry out audits of
listed companies. There are MissSuthawan Sakkoson,
Chairman of the Audit Committee, Mr.Ovart Phanprechakij,
Audit Committee Member and Mr.Arun Chirachavala
Audit Committee Member.
The Audit Committee has performed its duties
according to the responsibilities assigned by the
Board of Directors as the Audit Committee Charter in
monitoring corporate governance practices to ensure the
transparency administration of policy compliance and
management process including honesty and integrity
towards shareholders within their scope of Auditor’s
responsibilities.
The Audit Committee oversees and reviews the
importance of corporate governance. In order to ensure
the efficiency and effectiveness of the operations
improvement including internal Risk Management control,
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the Audit Committee has freedom to offer comments and
suggestions.
In 2019, the Audit Committee held 4 meetings. The
meetings attended by the Senior Management, Audit
Committee and Auditor which can be summarized as
follows:
1. Review of Financial Statement
The Audit Committee reviewed the data and
information in both Quarterly and Annual Financial
Statement of the company for the year 2019 and
its subsidiary companies. The key points have been
reviewed, discussed and verified by the auditor prior to
submission to the Board of Directors for approval. In
addition, the committee also considered the auditor’s
recommendations on the improvement of internal
control weaknesses. The Audit Committee is of the
opinion that the report of the Company’s Financial
Statement and Result of Operations true and correct
based on Accounting Standards and can be disclosed
as appropriate.

2. Review Transaction Related
The Audit Committee reviewed the rational
transaction related that may cause Conflicts of Interest
among stakeholders of the company and its subsidiary
companies by scheduled this particular subject in the
main agenda as well as review the complete and accurate
disclosure of the Committee’s opinion. Any transactions
occurred during the normal business operation should be
considered beneficial to the company and can be fully
disclosed.

5. Performance Reporting
The Quarterly performance of an Internal Audit
has been reported to the Board of Directors by offering
useful comments and suggestions to the management
for their consideration. In addition, the Audit Committee
implemented the Self Evaluation by applying Selfassessment as a guideline in order to improve their future
performance.

6. Review the Audit Committee’s Charter
In accordance with company good corporate
3. Internal Control and Risk Management Review governance, the Audit Committee has reviewed the
The Audit Committee has reviewed to evaluate the Charter based on the requirement of the Stock Exchange
adequacy and suitability of the Internal Control System of Thailand.
and Risk Management, based on the Internal Audit
Standard, by reviewing the result of an Internal Audit 7. Consideration the Appointment of Auditor
which the Audit Plan has been approved. There was a
The Audit Committee has prepared the result of
follow up on the improvement upon the recommendation Auditor selection including remuneration to be presented
of the 2019 Audit Report.
to the Board of Directors for Shareholders’approval. The
The company has hired a consulting firm to meeting approved the appointment from Dr. Virach and
perform the audit for the Company and its subsidiaries. Associates Co., Ltd. to serve as the Auditor for the year
In conclusion, the Company and its subsidiaries have 2019.
adequacy internal control appropriated to the Company’s
The Audit Committee has performed their assigned
business operations. It found no indication of fraud or job responsibility independently in order to maximize
material deficiency that could cause serious damage. the benefit of the company and stakeholders equally
The Audit Committee concluded that the Company
with their ability, knowledge and own discretion. They
has internal control to ensure they can manage risk to show transparency of making direct comments without
a reasonable level of acceptance.
influences from any concerned parties in accordance
with good governance practices.
4. Corporate Governance and Internal Audit
In summary, after the review and consideration
Recommendations
of the important items under Audit Committee’s job
The Audit Committee has the Internal Audit responsibility in 2019, the committee is confident that
Governance with comprehensive mission. The scope of the Internal Control System and the Risk Management
duties and responsibilities are independent auditing. The of Krungdhep Sophon Public Company Limited and its
Audit Committee is to provide feedback and review the subsidiaries represent a reasonable confidence towards
internal audit plan for the year 2019 as well as improving the reliability of Financial Statement and results of
the monitoring and audit plan accordingly if necessary. operations in accordance with the principles of good
The audit committee has the opinion that the Internal corporate governance set by the Stock Exchange of
Audit plan is independent. It covers activities that are Thailand.
adequate and effectiveness with satisfied result in line
as targeted.
		

(Miss Suthawan Sakkoson)
Chairman of the Audit Committee
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General Information
Krungdhep Sophon Public Company Limited
Name

: Krungdhep Sophon Public Company Limited

Types of Business

Company consists of 3 businesses which are land development, warehouse
: The
business and document warehouse business.

Principal Office

: 185 Rajburana Road, Kwaeng Bangpakok, Khet Rajburana, Bangkok 10140

Registration No

: 0107537002435

Homepage

: www.kwc.co.th

Telephone

: 0-2871-3191-5 Dial 1

Facsimile

: 0-2427-0964

Registered Capital

of December 31, 2019 registered capital is 60,000,000 Baht, divided into
: As
ordinary shares of 6,000,000, 10 Baht each

Paid-Up Capital

of December 31, 2019 registered capital is 60,000,000 Baht, divided into
: As
ordinary shares of 6,000,000, 10 Baht each

KWC Logistics Company Limited
Name

: KWC Logistics Company Limited

Types of Business

: warehouse and wharf business with over an area of 27000 m2

Principal Office

: 185 Rajburana Road, Kwaeng Bangpakok, Khet Rajburana, Bangkok 10140

Warehouse Location

1. Bangpakok Warehouse, No 185/1 Rajburana Road, Kwaeng Bangpakok,
: Khet Rajburana Bangkok 10140
2. Samrae, No 289/1 Taksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600

Registration No

: 0105534087373

Homepage

: www.kwclogistics.in.th

Telephone

: 0-2871-3191-5 Dial 2
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KWC Logistics Company Limited
Facsimile

: 0-2427-0964

Registered Capital

of December 31, 2019 registered capital is 5,500,000 Baht, divided into
: As
ordinary shares of 50,000 and preferred shares of 5,000 Baht, 100 Baht each

Paid-Up Capital

of December 31, 2019 paid-up capital is 5,500,000 Baht, divided into ordinary
: As
shares of 50,000 and preferred shares of 5,000 Baht, 100 Baht each

Krungdhep Document Co., Ltd
Name

: Krungdhep Document Co., Ltd

Types of Business
Principal Office

: Document storage and document management services

Registration No

: 185 Rajburana Road, Kwaeng Bangpakok, Khet Rajburana, Bangkok 10140
: 11/1 Pimpa-Sanpudas Road, Amphoe Ban Pho, Chachoengsao 24140
: 0-3857-7365-7 and Facsimile 0-3857-7368
: 0105538117803

Homepage

: www.kdc.co.th

Telephone

: 0-2871-3191-5 Dial 3

Facsimile

: 0-2427-0964

Registered Capital

: As of December 31, 2019 registered capital is 100,000,000 Baht, divided into
ordinary shares of 1,000,000 Baht, 100 Baht each

Paid-Up Capital

of December 31, 2019 paid-up capital is 100,000,000 Baht, divided into
: As
ordinary shares of 1,000,000 Baht, 100 Baht each

Warehouse Locations
Telephone

Registrar
Thailand Securities Depository Company Limited
Address

: The Stock Exchange of Thailand Building
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400

Telephone

: 02-009-9000

Facsimile

: 0-2009-9991
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Auditor
Dr. Virach & Associates office Co.,Ltd.
Address

Maneeya Center North Building, 7th Floor, Ploenchit Road, Lumphini,
: 518/3
Patumwan, Bangkok 10330

Telephone

: 0-2250-0634, 0-2252-2860, 0-2254-8386-7

Facsimile

: 0-2254-1210, 0-2255-2518

Legal Advisor
Dharmniti Law
2nd Floor, Nai Lert Tower 2/2 Wireless Road, Lumphini, Bangkok
: Office
10330
: 0-2252-1260, 0-2655-0711
: 0-2252-1104, 0-2655-0708

Address
Telephone
Facsimile

Internal Audit Advisor
DHARMNITI INTERNAL AUDIT CO., LTD
178 Dharmniti Building 5th Fl., Soi Permsap (Prachachuen 20) Prachachuen
Address
: Rd.,
Bangsue, Bangkok 10800, Thailand
Telephone

: 0-2596-0500 Dial 520, 521

Facsimile

: 0-2596-0539

Other Important Information
-None-
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Financial Statement Summary
Total Asset (Unit : Thousand Baht)
662,123
89%

615,401
89%

2019

630,840
91%

2018

742,977

2017

688,660
80,854
11%

694,388
73,259
11%

Shareholder’s Equity

63,548
9%

Total Liabilites

Total Revenues and Analysis
(Unit : Thousand Baht)
243,066
66%

175,631
60%

2019

156,800
59%

2018

371,010

2017

290,560
102,226
28%
25,693
7%
25
0%

Total Expenses

263,730
91,854
32%
23,034
8%
41
0%

Net Profit

Income Tax Expense

85,119
32%
21,726
8%
84
0%

Financial Cost
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(Unit : Thousand Baht)

Items

2019

%

2018

%

2017

%

Current Assets
Quick Assets
Non-Current Assets
Total Asset
Current Liabilities
Total Liabilities
Shareholder’s Equity
Total Revenues

265,889
205,250
438,931
742,977
42,290
80,854
662,123
371,010

36
28
59
100
6
11
89
100

250,218
194,012
409,058
688,660
42,752
73,259
615,401
290,560

36
28
59
100
6
11
89
100

262,715
211,313
396,821
694,388
37,806
63,548
630,840
263,730

38
30
57
100
5
9
91
100

Total Expenses
Financial Cost
Income Tax Expense
Net Profit

243,066
25
25,693
102,226

66
0
7
28

175,631
41
23,034
91,854

60
0
8
32

156,800
84
21,726
85,119

59
0
8
32

Unit

2019

2018

2017

1. Liquidity Ratio 			
Current Ratio : CR
    Quick Ratio : QR

Fold
Fold

6.29
4.85

5.85
4.54

6.95
5.59

2. Profitability Ratio 					
Gross Margin : GM
Net Profit Margin : NP
  
Return on Equity : ROE			

%
%
%

34.49
27.55
15.44

39.55
31.61
14.93

40.55
32.28
13.49

3. Performance of Operation Ratio 				
Return on Asset : ROA
Return on Fixed Asset : ROFA
Asset Turnover : ATO 		

%
%
Fold

13.76
23.29
0.50

13.34
22.46
0.42

12.26
21.45
0.38

4. Debt Service and Dividend Paid-out Ratio 			
Debt to Equity : D/E
Interest Coverage : IC
Dividend Paid Out : DP			

Fold
Fold
%

0.12
5,119
55.76

0.12
2,818
58.79

0.10
1,278
56.39

Baht
Baht
Baht

110.35
17.04
9.50*

102.57
15.31
9.00

105.14
14.19
8.00**

%
%

7.89
27.69

(0.82)
10.17

8.84
8.27

Fold
Days

6.71
54.42

5.69
64.20

6.16
59.26

Financial Ratio

5. Per Share’s Information 			
Book Value per share : BVS
    Earning per share : EPS
    Dividend per share : DVS			
6. Growth Ratio 			
      Asset Growth
Revenue Growth
7. Collecttion Performance 					
Receivable Turnover
Average day of Collection
			
* Depend on an approval of Shareholders
**and Extra Dividend Baht 10.- per share
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Risk Factors
1. National economic situation: In case of
a slowdown or sharp decline of economy, the rate of
service using of warehouse and archive business will
decrease and it directly affects the income. Realizing this
issue, the Company assigns a team to closely monitor
the situation and prepares work plans to prevent such
risks while seeking new opportunities.

5. Government Regulations: As the location
of the warehouse has changed from warehousing
business area to crowded residential area, there might
be some risks of prohibitions or restrictions on the use
of heavy trucks. With regard to the impacts of Land and
Building Tax Act, B.E. 2562 (2019), it is likely that the
Company may have to pay higher land and building tax,
hence a higher operating costs. In addition, some other
2. Financial risk: This risk is unexpected and regulations may hinder the business operation, which
may occur as a result of domestic and international the Company has been closely monitoring.
financial and capital market as well as other important
events which may impact the overall economy. The
6. Backup Systems: The backup systems play
Company may also be affected by the change in financial an important role in Document Storage business. The
liquidity, exchange rate and interest rate occurred. system stores customer information with good search
Therefore, the strict policy on financial management engine and the specific information can be found quickly.
has been imposed. Trade receivables have been closely The company considers the backup system is the most
followed up to prevent bad debts or long overdue debts. important supporting both internal and external. In case
Expenses have been controlled to ensure that funds of emergency, the UPS is ready at all times. The data
are spent necessarily and investment in each project is recovery is tested regularly. The backup power is ready
appropriate. Also, financial updates have been monitored at all times in case of an emergency with correct and
and the operating results have been reported monthly consistent data retrieval.
and updated on timely basis.
7. Personnel: The Company realizes the
3. Natural Disaster: In having the warehouse importance of personnel management by focusing
business located near the river, flood is one of the major on the strengths of employees. Our operations shall
risk factors. The company installed a good security be continuous to meet the changing technology and
system which can be monitored and regularly audited by enhance efficiency for the organization. We seek new
professional staff.  The equipment is ready at all times opportunities to expand our market and plan to build
including Property Insurance covered.
effective personnel by encouraging them to attend
knowledge training programs to improve their skills
4. Fire: Fire is a major risk factor of both subsidiary and abilities to ensure better performance and service
companies. These two companies provide space rental, provision to customers.
deposit products and documents or clients property. The
company sees the importance in providing full insurance
8. Sales and Marketing: Presently, there are
coverage with reasonable protection systems i.e., Smoke changes of current market and consumer demand. The
Detector, Heat Detector, Water Pump, Fire Hose and company must be alert in providing fast and efficient
Fire Extinguisher. The Fire Drills has been scheduled on service to new and old customers with fair prices including
a regular basis.
after-sales services (Customer Care) in order to assure
the customer will receive customer care services beyond
expectations.
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9. Warehouse Structure and Document
Storage Care: The company has hired the Consulting
firm to audit warehouse safety structure and systems as
well as develop maintenance program in order to maintain
warehouse and document storage under secured and
available at all times.

threats through the internet system results in the risk
that data may leak and affect customers. The company
therefore invested in various disaster prevention systems
as well as setting the standard for the security of
customer information with the ISO/IEC 27001 standard
Which has been continuously certified.

10. Structure and the pier management:
The company has consulted experts to conduct survey
and maintenance the dock structure regularly. In addition,
there is also an inspection of the security of the port
according to the ISPS Code standard in order to create
confidence for the users.

12. Technology Distribution: Data for
important documents of customers, at present, it is in
digital format or is converted into a more digital format
which requires Technology to manage the standard and
secure enough that the company has invested in the
system for storing and managing enterprise information
(Enterprise Content Management) to accommodate
the increasing use of customers. At the same time, the
changing technology may result in some unnecessary
documents with reduced quantities. The company has
considered this risk factor and focus on trying to develop
new services that are valuable to customers’ businesses
in order to compensate the business that may be reduced
in the future.

11. Cyber threats: At present, the business
competition is increasing. The company therefore opens
a channel for customers can access their own information
that has carried out with the company or can use various
services via online computer, but at the same time it is a
vulnerability to be attacked and being affected by cyber
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Policy and Business Operations Overview
Vision Mission and Goals or Company Business
Strategy
Determination, continuous improvement and
self development aimed at sustaining stakeholders’
satisfaction.
Background and major developments
Previously named “Krungdhep Warehouse Co., Ltd.,”
and renamed Krungdhep Sophon Public Company
Limited, the company was founded by Bangkok Bank
Public Company Limited, in 1961, for the purpose of
conducting warehousing acitivities as approved by the
Ministry of Commerce, initially utilising warehouses
leased from external parties.
In  1965, the company increased registered capital
to Baht 30 million to fund businsess expansion by buying
2 pieces of land and warehouse buildings located in
Bangpakong District from Bangkok Bank Public Company
Limited. The first piece of land measuring around
32 rai was equipped with docks for ocean freighters
and 16 warehouse buildings. The second site at the
foot Rama 1 bridge in Thonburi measuring around 1
rai came with a warehouse which covered the entire
ground. In addition, the company bought another plot of

land equipped with one warehouse located in Bukkalo
Sub-District, Thonburi District of Bangkok Metropolis.
In 1994, the company transferred its entire
warehousing business to subsidiary company, KWC
Logistics Co., Ltd., Formerly K.W.C. Wareshouse Co.,Ltd.
The Company has changed its name on November
9,2014 which subsequently leased all business activities
relating to document storage and administration.
At present, the Company’s total registered capital of
Baht 60,000,000 consists of 6,000,000 shares valued
at Baht 10 per share.
Shareholding structure of Group companies
To date, Krungdhep Sophon Public Company
Limited’s business activities has focused on developing
existing land holdings which came equipped with
warehousing facilities. (Subsidiary company, K.W.C.,
Warehouse Co., Ltd., leased these facilities to carry
out subsequent business activities.) The Company is
currently mulling development options for some land plots
located in business districts along with acquisition of new
land plots that will be leased out to subsidiary companies
as in the case of land located in Chacheongsao Province.

The company invests by holding shares in subsidiary companies, earning returns in the form of dividend
income as detailed below.
Company

Country

Business category

Proportion of shareholding
(percentage)
As of December 31, 2019

KWC Logistics Co., Ltd.
Thailand Logistics
99.9996 of Baht 5.5 MB registered capital
Krungdhep Document Co.,Ltd. Thailand Document storage   99.9989  of Baht 100 registered capital
Remark: 1) KWC Logistics Co., Ltd. : registered capital is 5,500,000 Baht, divided into ordinary shares of 50,000 and preferred shares
of 5,000/100 Baht each.
2) Krungdhep Document Co.,Ltd. : registered capital is 100,000,000 Baht, divided into ordinary shares of 1,000,000/100 Baht each
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Business Attributes
Income Structure
The income structure, not include other revenue of the company in accordance with the Consolidated Financial
Statements ended as of December 31, 2017 to 2019 are detailed as follows:
(Unit:Million Baht)

Income (year)

Group of
Business

Operation by

Percentage of
Sharholding

2019

%

2018

%

2017

%

Logistics
Document
Storage
Investment

KWC Logistics Co., Ltd.
Krungdhep Document
Co., Ltd.
Krungdhep Sophon
Public Company Limited
Total

99.9996

53,674

12.79

50,303

14.80

50,194

16.05

99.9989

312,437

74.43

236,050

69.42

207,787

66.42

100.00

53,638

12.78

53,638

15.78

54,839

17.53

419,749

100.00

339,991

100.00

312,820

100.00

Source: Consolidated Financial Statements of the Company
Note: * KWC Logistics Co., Ltd shareholding structure as of December 31, 2019 in table 1.
Table 1 : Percentage of holding in KWC Logistics Co., Ltd. by type of share as of 31 December 2019
Shareholding in accordance with the list
of shareholders (Bor.Or.Jor 5)

Quantity of Shareholdings

Total

Ordinary
Shares

%

Ordinary
Shares

%

Ordinary
Shares

%

2

0.004

-

-

2

0.004

2 Directors of KWC Logistics Co.,Ltd.
Krungdhep Sophon Public Company Limited

49,998 99.996

5,000

100.00 54,998 99.996

Total

50,000 100.00

5,000

100.00 55,000 100.00

Table 2 : Proporttion of dividend receive by type of share in KWC Logistics Co., Ltd. as of 31 December 2019.
Quality of Shareholdings
Total
Shareholding calculation based on entitlement to receive the
Ordinary Prefered
Shares
%
company’s dividend payment
Shares
Shares

2 Directors of KWC Logistics Co.,Ltd.

2

Krungdhep Sophon Public Company Limited-Ordinary Shares 49,998
Total
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50,000

-

2

0.004

5,000

54,998

99.996

5,000

55,000

100.00

Table 2 : Proporttion of dividend receive by type of share in KWC Logistics Co., Ltd. as of 31 December 2019.
(per)
Quality of Shareholdings
Total
Shareholding calculation based on entitlement to receive the
Ordinary Prefered
Shares
%
company’s dividend payment
Shares
Shares

Directors of KWC Logistics Co.,Ltd.- Preferred Shares
- 2 Directors co-receive dividend after paid to Prefered
share’s holder.

2

-

2

0.0004

Krungdhep Sophon Public Company Limited - Dividend
receive to Prefered share’s holder (55,000 x 10% x 90%)
- Dividend co-receive after paid to Prefered share’s holder

49,998

495,000
5,000

495,000 90.00
54,998 9.9996

Total right to receive dividends

49,998

500,000

549,998 99.9996

Total

50,000

500,000

550,000 100.00

** According to the articles of association of KWC Logistics Co., Ltd. it is prescribed that the preferred shares shall have the first priority
to receive 90 % of the total approved dividend payment and shall also be entitled to a portion of the remaining approved dividend payment
on the same basis as ordinary shares.

Product or Service Features, Marketing and was cancelled. The company has been focused
Competition,Product/Service Procurement and on providing customer services on warehouse
and distribution points in Bangkok and around the
FutureBusiness Expansion Trends
country including the development of IT systems in
1. KWC Logistics Co., Ltd.
archiving customers’ product data backup system
(A) Products and Services
The company operates warehouse business related using Trace and Track, and Real Time system to
with space renting and the port of loading/unloading transport goods to support the project.  Presently
goods for retail customers. The company received is under evaluation period.
2. Krungdhep Document Co., Ltd.
an approval and certified by the Department of Inland
(A) Product or Service Features
Transportation and Marine Commerce, ISPS Code
The company provides storage and management
(International Ship & Port Facility Security Code).
services for document and computer backup media using
(B) Marketing and Competition
Due to intense competition on rent, the company a world-class barcode document storage management
continues to improve its warehouse by changing its roof system which can ensure accuracy and quick search
from roman roof tiles to metal sheets, maintaining the and prevent errors in the management system, taking
port facilities in good condition, keeping the surrounding into account various factors that may affect documents
area clean, and providing sufficient space for loading and and backup media. At every step, there are detailed
unloading operations, which are the company’s strength. checks which have achieved ISO 9001-2015 certification
On top of this, the company offers prices that allow it to as well as digital document scanning, indexing, and
hosting service which is a standardized system for digital
compete with other operators in the market.
document storage and management at organizational
(C) Business Development
In order to compete and conduct business level called Enterprise Content Management Application
more diverse with current market, the name KWC or ECM with an aim to response to organizational needs
Warehouse was changed to KWC Logistics Co., for quick information to support decision-making and
Ltd.  At the same time, Public Warehouse License maximise operational efficiency. Moreover, the company
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has introduced new services such as e-statement which
can deliver documents electronically and quickly to
customers at low cost and offered sales promotions to
increase customers’ business value based on the ISO/
IEC 27001 security standard.
(B) Marketing and competition

Document storage/management and Computer
Back-up media has become well known due to market
understanding and recognition of potential benefits,
be able to help increase speed and convenience to
customers’ needs which makes the service easier, faster
and more accurate. Solving various major problems such
as long-term cost reduction, economizing storage space
and minimizing risks arising from in-house document and/
or data storage etc.  During the past year, marketing
techniques have changed quite substantially while 2
types of competition can be described as follows:
1. Competing in existing product and service
segment by expanding various forms of services or
offering in-depth services such as entering details into
documents deposited by customers, and horizontal
services, namely offering nationwide services. At
the same time price competition prevails as major
competitors want to increase their market share.
2. Competing on the basis of new products and
services such as converting documents into digital format.
This new trend in data usage and management helps
to minimize storage space, expedite data search and
enable concurrent data sharing. Various organizations
have adopted this technique to improve operational
efficiency and maximize customer satisfaction to gain
greater market share.
Customer features. Customer groups that demand
state-of-the-art services  are mainly large organizations
which have to deal with huge quantities of documents
and data that are difficult to manage, hence the need
for expert service providers who can offer advice
or convenient services to cost costs or importantly,
immediately transform existing procedures. Target
groups that can expect to benefit from this service include
business conglomerates or government agencies that
own important data which form the basis for decision-
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making and various action plans. Because existing laws
recognize the importance of documents and data, various
organizations have been assigned to collect and manage
documents more effectively. Risk factors confronting
every organization also drive home the importance of
efficient data and document management. The company
firmly believes that an efficient management system
that is quick, correct and accurate can ensure  data
confidentiality and safety at a reasonable service charge.
This is the main factor which will affect customers’
decision to select service providers. Moreover, software
application for managing digital document will gain wider
recognition by users because the ability to archive all
types of records and able to automatically store document
history in the system. This system is accepted by law.
It can connect information from multiple systems to
support the increasing operational efficiency. In addition,
customers are beginning to have greater demand for
operational efficiency such as demand for document
approval before storage or publication and demand for
analysis of activities related to internal documents.
(C) Competitive conditions

The business is facing increased competition in
terms of pricing strategy and service quality to gain
market share, and more new entrants are competing in
the market. Additionally, substitute services are being
offered, for example, document scanning that can
destroy some documents more quickly while others are
not printed out in paper such as e-Tax invoice. In terms
of customers, the company found that customers are
demanding more, especially for additional services that
can meet new organizational needs which can help create
business excellence for customers’ organizations.
Number and size of the competition
At present 9 players in the market can be divided
into 3 categories.
Large players: 3 companies account for 81% market
share  
Medium-sized companies: 3 players hold 14%
market share
Small scale operators: 3 companies account for
5% market share

(D) Product or service procurement

Since the main income comes from services whose
factors consist of personnel and technology, products or
raw materials constitute a small part of work process and
cost structure. The company provides transport service
that covers the entire country and has quality suppliers as
well as service system that promotes close collaboration
to ensure service quality and efficiency. The company
is the role model for digital document system, sends
electronic invoices and digital reports to customers, and
adopts technology in services to reduce errors and risks
and increase security. In terms of environmental impact
in the service process, the company strives to decrease
energy consumption from biomass by reducing the size,
switching to electronic formats, using renewable energy
such as sunlight and wind, and minimizing waste.

(E) Future business growth trends

There is a continuous growth trend in document
storage since customers increasingly understand and see
the importance of systematic document management.
As backup media storage is facing a downward trend
due to the shift to online backup, the company has set
out to develop new services that will complement its
core business such as document storage in a secure
storage room, digital document and data management in
the form of Business Content Management Hosting with
customers as renters without investment, and additional
related services that meet customers’ needs. The
company has made a 40 million baht investment to create
a building for digital services to improve efficiency and
security management. The building has been operated
since the third quarter of 2019.
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Assets Using for Business Operation
1. Krungdhep Sophon Public Company Limited
(A) Land comprising 32 Rai located at Rajburana
Road, Bangpakok, Rajburana, Bangkok Metropolis. The
land is composed of
- Warehouse amounting 16 houses, aggregate
areas of 27,690 Square Meter.
- Wharfs, size 6,000 ton amouting 2 wharfs
- 3-Floor Office Building
(B) Land comprising 789 Square Wah located
at Taksin Road, Bukkalo, (Bangsaikai), Thonburi,
Bangkok Metropolis having the 4-Floor commercial
building amounting 1 buidling
(C) Land comprising 573 Square Wah located
at Payamai Road, Bangkokyai (South), Khlongsan
(Bangkokyai) Bangkok Metropolis having one
warehouse, fully utilized, with the area of 2,257 Square
Meter.
Item (A) to (C) have the book value approximately
28,103,453 Baht

The possession purpose is to hold for warehouse
business operation
(D) Land comprising 101 Rai located at Saenpoodas,
Banpho, Chachoengsao Province that has been
developed for Krungdhep Document Co., Ltd to lease
for its storage business
It has the book value approximately 106,407,695
Baht

The possession purpose is to hold for document
storage business operation.
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2. KWC Logistics Co., Ltd
(A) Warehouse amounting 1 house with the area
of 1,657 Square Meter, as the company’s proprietary,
located at Taksin Road, Bukkalo, (Bangsaikai), Thonburi,
Bangkok Metropolis
(B) Warehouse amounting 16 house including
the 2 wharts located at Rajburana Road, Bangpakok,
Rajburana, Bangkok Metropolis leasing from Krungdhep
Sophon Public Company Limited for warehouse and
wharf business operation.
3. Krungdhep Document Co., Ltd
(A) Document Storage Building No.1 (Phase1)
house with the area of 5,000 Square Meter including
rackings, office building, field, and food court, valued
at 80,000,000 Baht contructed on the land leased
from Krungdhep Sophon Public Company Limited in
Chachoengsao Province, started to store the documents
and received the revenue from September 1996.
(B) Document Storage Building No. 1 (Phase 2)
with the area of 5,000 Square Meter including rackings
valued at 40,000,000 Baht started to operate from the
beginning of 2002 year.
(C) Document Storage Building No. 2 with the area
of 8,000 Square Meter including rackings valued at
151,000,000 Baht started to operate from March 2006.
(D) Document Storage Building No. 3 with the area
of 10,000 Square Meter including rackings valued at
138,000,000 Baht started to operate from September
2014.
(E) VAS Building with the area of 1,160 Square
Meters with computers and scanners valued at
38,165,000 Baht started to operate from August 2019.

Legal Disputes
As of December 31, 2019 Krungdhep Sophon Public Company Limited and its subsidiaries has not have
material legal disputes that are potentially affected to the assets of Krungdhep Sophon Public Company Limited
exceeding 5% of Shareholders’ Equity and there are no disputes that is materially affected to the business operation
of Krungdhep Sophon Public Company Limited.
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Shareholders
As at 31 December 2019 list of the 10 largest shareholders of Krungdhep Sophon Public Company Limited,
including the shares held by related parties under Section 258 of the Securities Act is as follows.
No

Name of Shareholders

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Watana Chote Co., Ltd.
Bangkok Bank PCL.
Vayupak Fund 1
Bangkok Insurance PCL
Mr. Charn Sophonpanich
Mr. Choedchu Sophonpanich
Mr. Chai Sophonpanich
Mr. Chatri Sophonpanich
Khunying Chodchoy Sophonpanich
Mr. Rabin Sophonpanich
Total

Nationality

Shares

Percent

Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai
Thai

943,680
530,000
501,667
350,800
239,023
189,840
178,202
174,260
167,040
152,440
3,426,952

15.73
8.83
8.36
5.85
3.98
3.16
2.97
2.90
2.78
2.54
57.10

Shareholders who hold shares more than 0.5% = 31 persons (78.90% of the total issued shares)
Shareholders who hold shares less than 0.5% = 287 persons (21.08% of the total issued shares)
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Dividend Payment Policy
Krungdhep Sophon Public Company Limited has it policy to pay the dividend approximately 50% of the net
profit based on the consolidated financial statements. The payment of dividend in the past 3 years are as follows:
Year

Dividend Payment Per Share
(Baht)

Net Profit per Share
(Baht)

Rate of Dividend Payment
(%)

2019
2018
2017

9.50*
9.00
8.00

17.04
15.31
14.19

55.76
58.78
56.38

*Subject to the consideration and approval of the Shareholders Meeting of the Company
There are few key factors that the Company use to consider the the divend payment to the shareholders of
the Company and its subsidiary units. They are the condition and efficiency of the cash flow and liquidity of the
Company and its subsidiary units, and the need of usage of such cash for generation of working capital to drive
business.
Risk Management
The Sophonpanich group and those related group are the majority share holders of more than 50% of total
shares, and are deemed to be able to control the votes and consensus of the shareholders in most of the important
matters to be considered for approval such as the appointment of the board of directors. The exception applies to
matters in relation to laws and regulations which require that a ratio of 3 within 4 votes are agreed and conceded
by the shareholders. As such, the other shareholders will be unable to obtain or collect consensus with their own
group and counter balance the proposal from major shareholders.

Annual Report 2019

131

Management Structure
Organization Structure
Independent
Auditor

Shareholders

Board of
Director
Company
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Risk
Management
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Audit
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Managing
Director
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Internal Audit
Advisor
(Outsource)

Finance &
Accounting

Administration
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Human
Resource

The Board of Directors
As of December 31, 2019 the Board of Directors of Krungdhep Sophon Public Company Limited is composed
of 9 Members as follows:
No

Name of Directors

1
2

Mr.Chote Sophonpanich
Miss Suthawan Sakkosol

3
4
5
6
7
8
9

Position

Chairman
Independent Director and Chairman of the Audit
Committee
Mr. Amorn Asvanunt
Independent Director
Member of the Risk Management
Committee and Chairman of the Nomination
and Compensation Committee
Mrs. Acharaporn Hemakom Independent Director and Chairman of the Risk
Management Committee
Mr. Ovart Phanprechakij
Independent Director
Member of Audit Committee and Member of Risk
Management Committee
Mr. Arun Chirachavala
Independent Director and
Member of the Nomination and Compensation
Committee
Mr.Somsak Jaitrong
Executive Director and Member of the
Nomination and Compensation Committee
Mr. Lau Ting Fai
Director  
Mr.Charnchai
Director, Managing Director and
Lamyordmakpol
Member of the Nomination
and Compensation Committee and
Managing Director

Directors Authorized to Sign on Behalf of
Krungdhep Sophon Public Company Limited
Two directors jointly sign and seal of the company.  
Mr. Ovart Phanprechakij and Mr. Amorn Asawanont does
not have the authority to sign on behalf of the Company.

No of Meeting of Directors
No of
No of Meeting
Meeting held
Attended

9
9

9
8

9

7

9

8

9

9

9

9

9

8

9
9

9
9

determination of the vision, mission, strategy, target,
work plan, and budget of the Company, and establishes
a mechanism of performance governance, monitoring,
and evaluation in accordance with the setting target.  
The Board of Directors appoints the Managing
Director who functions as Chief Executive Officer, and
determines remuneration rate. The Managing Director
shall not hold the position of Chairman of the Board of
Directors. The Board of Directors have set the following
scope of work as their duties and responsibilities to
authorize:    
1. Set up of Policies and Procedures

Roles, Duties and Responsibilities of the Board
of Directors
The Board of Directors is duty bound to act in
accordance with the law, the company’s objectives
and resolutions of the Shareholders’ Meeting, including
compliance with the criteria and regulations of the Stock
1.1 Human Capital Resources
Exchange of Thailand and the Exchange and Securities
The Board of Directors have the authority to
Commission.
The Board of Directors is accountable to the share- select and appoint key management resources and
holders for the company’s business operations and cor- committees to help manage the business processes in
porate governance in accordance with the management accordance to the regulations of the Company:
The Committees are:
objectives and maximization of shareholders’ benefit
- Audit Committee
whilst taking into account the benefits of all stakeholder
- Risk Management Committee
groups. The Board of Directors also gives consent on
- Nomination and Compensation Committee  
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Members of Management:
- Managing Director of Krundhep Sophon PCL
- General Manager of KWC Logistics Co.,Ltd.
and Managing Directors of Krungdhep
Document Co.,Ltd.
- The Financial Controller or Chief of Finance
- Company Secretary

1.2 Businesses

The Board of Directors have the authority to approve
policies and procedures to consider business strategies,
business action plans, business budget, organization
structure, salary structure, the company’s compensation
and benefit scheme and structure, and manpower
requisition.
1.3 Finance

The Board of Directors have the authority to
approve the annual budget laying out the targets on
revenue, expenses and net profits, inclusive of :
- Capital expenditure (CAPEX)
- Operation expenditure (OPEX)
EXECUTIVES
Executives comprise
No

1
2
3

Name of Executive

Position

Mr. Charnchai Lamyordmakpol Director and  Managing Director Krungdhep Sophon Public Company
Limited
Mr. Charoen Fongsataporn
Financial Controller Krungdhep Sophon Public Company Limited
Miss Sukanya Preechaharn
Senior Manager Human Resource

Company Secretary
The Board of Directors has appointed Miss Pawarisa
Kerdphoungkaew to be the Corporate Secretary. The
responsibilities and duties of the Corporate Secretaryinclude
the following:
1. To prepare and collect the following documents
as required by the Securities and Stock Exchange Act,
namely,
- Directors’ registration
- Notification of the Board of Directors’
meeting, report of the Board of Directors’
Meeting and the company’s Annual Report
- Notification of the Shareholders’ Meeting and
Report of the Shareholders’ Meeting
2. Collating and maintaining reports on stake
holdings submitted by directors or executives to the
Company Secretary. Dispatching copies of the reports
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2. Regulate and Manage the Managing Director
of Krungdhep Sophon PCL to manage the
Company and its subsidiary units within the rules
and regulations and targets as set up the board
of directors
Related Parties Transaction Practice
In accordance with clause 89/2 of the Securities and
stock Exchange Act (4th edition) B.E. 2551, the company’s
Board of Directors Meeting No. 3/2551 held on August 2008,
considered and approved the principle of authorizing the
management to approve transactions in case of the company
or its subsidiary has transactions with their executive director
(s) or related parties, assuming that these transactions are
normal business transactions or transactions that support
normal business undertakings under general trade conditions
in the same manner that a conscionable person may transact
with partner(s) joined by a general agreement under similar
circumstances, subject to commercial bargaining power and
without any influence to their status as director, executive
or related party. In this regard, the management will submit
Quarterly. Related transactions reports to the Board of
Directors whenever any such transaction has been approved.
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of stake holdings to the Chairman of the company and
Chairman of the Audit Committee within 7 days from
receiving date of the reports.
3. Maintaining Shareholders’ registration, Articles
of Association, regulations of the company, and other
matters related to shareholders in compliance with laws
and regulations.
4. Organizing Board of Directors’ meetings, shareholders’ meetings in accordance with the laws and
regulations of the Stock Exchange and the Securities
and Exchange Commission, and all relevant public
company law.
5. Undertaking any other activities in accordance
with notifications issued by the Capital Market Supervision
Committee, and other activities assigned by the
company’s Board of Directors.

Remuneration for directors and executives
Policy on directors’ remuneration

Remuneration Policy for high level executives

It is the company’s policy to pay suitable but not
excessive remunerations to high level executives, taking
into account the scope of responsibilities and duties of
each executive according to the expectations or the
company’s target, and the economic value of the task.
Towards this end, a salary structure has been prepared
along with a wage payment plan, to ensure appropriate
and fair remuneration that can motivate and compare
with other companies in a similar line of business and
in accordance with relevant laws and regulations. The
remuneration package is within the regulation of the
company and in line to the business performance of the
company.

In 2014, the Board of Directors has appointed
the Nomination and Remuneration Committee, and
determined the policy, rule and procedure for the
nomination, remuneration and other benefits of the
director, Managing Director, and the member of the
sub-committee. The Nomination and Remuneration
Committee shall assist in governing the remuneration
to be transparent at the appropriate level, taking into
account the scope of duties, roles, and responsibilities
of the Board of Directors and each sub-committee, and
time allocation to perform the duty with the Company.
The said remuneration shall be adequate to motivate the
Summary of total remunerations paid to each
nomination of director and the retention of good director
to wilfully perform his/her duties and dedicate himself/ director:
Directors’ remuneration
herself to create usefulness for the Company. In addition,
1) Monetary compensation
the payment of the director/committee member’s
1.1 Remuneration for 9 Company’s directors
remuneration in the group and the size of the companies
in the amount of 4,620,000 Baht
with similar business is considered in comparison in
1.2 Remuneration for the Audit Committee
accordance with the regulations and policies related to
Nomination and Remuneration Committee
the remuneration of the director/committee member and
and the Risk
managing director.
Management Committee in the amount of 280,000 Baht (Remuneration in the form of meeting allowance).
Type of Remuneration

Monthly Remuneration
(Baht/Month)

1) The Director’s Remuneration
- Chairman of the Board
- Director

75,000
25,000

2) The Sub-Committee Member’s Remuneration
2.1 Audit Committee
- Chairman of the Committee
- Member

30,000
15,000

Meeting
Allowance
(Baht/Time)

2.2 The Nomination and Remuneration
Committee and Risk
- Chairman of the Committee
- Member

40,000
20,000
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The Annual General Meeting of Shareholders for 2019 held on April 22, 2019 resolved to approve the determination of the director’s remuneration for 2019 not exceeding 5 million Baht. The said remuneration includes
monthly salary and meeting allowance. The details of the monthly remuneration, meeting allowance, remuneration
of the sub-committees for the Chairman of the Committee are as follows.
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Name and Surname

Mr. Chote  Sophonpanich
Miss Suthawan Sakkosol
Mr. Amorn  Asvanunt
Mrs. Acharaporn  Hemakom
Mr. Lau   Ting Fai
Mr. Arun  Chirachavala
Mr. Ovart  Phanprechakij
Mr.Somsak  Jaitrong
Mr.Charnchai  Lamyordmak
Total

Board of
Directors

Audit
Committee

900,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
900,000
300,000
3,900,000

360,000
180,000
180,000
720,000

Nomination and
Compensation Risk Management
Committee
Committee

40,000
40,000
40,000
120,000

40,000
80,000
40,000
160,000

Remark: * Refer to 2019 AGM, Directors’ remuneration was approved at 5 million baht. Actually used according to the shareholders’
meeting 4,900,000 Baht.

Human Resources Capital

The total number of Employees of the Company and its Subsidiaries as of December 31, 2019.
Company

Krungdhep Sophon PCL.

KWC Logistics  Co., Ltd.
Krungdhep Document Co., Ltd.

Position

Executive
Accounting
Procurement
HR
Planning And Engineering
Finance
Administration
IT
Executive
Customer Service
Operation
Administration
Executive
IT
Business Development
Operation

Total

Permanent
Employees
(person)

Temporary
Employees
(person)

3
6
3
4
1
4
2
1
1
3
5
6
1
5
9
81
135

16
16

Note : - Full time employees refer to employees who receive remuneration in the form of regular monthly salary.
- Temporary employees refer to employees who work on daily basis and receive wages that are higher than the daily minimum
wage rate determined by labor laws.

136

Krungdhep Sophon Public Company Limited

(2) Employees’ remuneration
(A) Salary and Bonus
In 2019, financial remuneration of the employees of the Company and its subsidiaries consisting of
    (Unit: Baht)
Type

Salary
Bonus
Total

Year 2019

Year 2018

85,239,837.19
7,641,730.08
92,881,567.27

53,402,160.25
6,552,359.18
59,954,519.43

(B) Contributions to the Provident Fund in 2019
Employees of the company and its subsidiaries paid up 5-10 percent of their salary into the Provident
Fund ; Which the company has contributed into the fund 5-10 percent of salary to the Provident Fund for Employees.
(Unit: Baht)
Provident Fund Contribution

Year 2019

Year 2018

3,873,002.56

3,127,179.29

(C) Other Employees’ benefits granted
In addition to remuneration in the form of
salary, contributions to the Provident Fund, overtime pay,
living expenses, diligence reward, etc.,. The company
also grants other employee benefits such as group life
and health insurance, office uniforms, annual health
check-up.
(3) Human Resources Turnover during the last
3 years
- In 2019, a total of 70 employees resigned
and retired and 60 new employees were
hired
- In 2018, a total of 53 employees resigned
and retired and 57 new employees were
hired
- In 2017, a total of 82 employees resigned
and retired and 88 new employees were
hired.
(4) Significant labor disputes that occurred during the
last 3 years
-none-       
(5) Employee Development
		5.1 Human Resources Capital Policy
The company supports and promotes

personnel development at every level and in all aspects
including Management, Technical skills, Information
Technology, Safety and Health, with a view to providing
knowledge and capability needed to maximize operational
efficiency, which will in turn improving the Company’s
Professional standing and ensure future International
Standardization
		5.2 Employee training programs
There were both Internal and External Skills
Development Training for management and employees
scheduled in 2019 as follows:
Internal Learning programs are comprised of 3
courses:
1. Professional Excel Advance Essential Workshop
2. Fire drill and fire evacuation
3. Process quality improvement by Lean
External training for 41 courses as follows
1. Mini Master of Management Program
2. Rules on Shareholders’ Meeting and Board of
Directors’ Meeting
3. Board Reporting Program (BRP) 29/2019
4. Chief Transformation Officer (CTO) For CEO
or C-Level  
5. Solving Problems of Accounting Documents
and Documents Related to Accounting
Recognition
6. Labor Law on Advanced Personnel Management
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7. IR Workshop “Effective MD&A: Best Practices
& Tips” & Visit PTTOR’s Oil Business Academy
8. Individual Development Planning Technique
9. Technique for Writing Competency-Based Job
Description and KPI-Based Job Description
Batch 26
10. DCP 283/2019
11. Issues on Receipt-Payment Voucher
12. Accounting Problems of Property Lease
Business, Contract Planning in Accordance with
the New Law and Method of Accounting Records
13. Negotiation Techniques in Purchasing
14. What Should the Employers Who Are Required
to Send Funds Pursuant to Student Loan Fund
Act, B.E. 2017 do?
15. Advances for Corporate Secretaries Program
2019
16. Issues on Accounting Records Under Accounting
Standards No. 16 - Lands, Buildings and
Equipment
17. Technique for Dealing with Debts and Problematic
Debtors
18. Win Over Customers with 5 Service Skills
19. Adjustment of Brief Items Required in Financial
Statements
20. Electronic Withholding Tax System
21. Professional Record of Income-Expense
Statements Related to The Business  
22. Technique for Writing CG Report in Accordance
with Good Corporate Governance
23. Audit adjustments
24. Popular Case Study: Suspected Cash Corruption
in The Organization and Preventive Measures
25. TFRS 16 Lease Agreements and Deferred Tax
Issue
26. The next age of marketing digital marketing
27. Logistics Development towards Excellence with
LEAN
28. Leader 4.0 - Excellent People and Excellent
Jobs Change Strategies into Greater Results
than Competitors
29. Proactive CRM and CEM Loyalty Solution
30. Coaching for Leadership
31. Creating Facebook Page for Marketers and New
SME 2019
32. 7 Steps to Become Great Sellers Batch 7
33. Empower Service Mind towards Excellent
Service Provision
34. Building Electrician Level 1
35. Home and Commercial Air-Conditioning
Technician (Air-Conditioning Technician)
36. Upgrade Team Performance with Human
Management Skills Batch 9
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37. Proactive Work for Supervisors towards
Corporate Results
38. Essential Skills for Productive Supervisor
Batch 7
39. Work Leadership Skill Development
40. Technique for Being Commander  
41. Great Technique in Preparing to Be Professional
Supervisors Batch 12
(6) Operational Security
The Company is aware of a significance of the
operational security whereas the guideline of practice is
established to attain the security objective as follows.
(6.1) The company sends employees and
executives to attend training related to the operational
security for recognition and awareness on the operational
safety, such as the course of the operational security
officer, as well as the security training at all level
required by law. In addition, the company also organizes
the practical training on fire prevention and regular
dockyard drills on a quarterly basis in accordance with
the government regulations. At present, the company
docks’ compliance with ISPS Code has been certified
by SOC.
(6.2) The Company improves an environment
in working area to upgrade both service and security in
workplace.
- Improve warehouse building by
replacing asbestos roofing tiles with
metal sheets.
- mprove electrical system in the
Company’s area.
- Install guide post and define the vehicle
route in warehouse area.
- Apply the technology to support the
security surveillance
- Yearly inspect the dock’s structural
strength and plan the repair.
(7) Safety, Occupational Health and Environment
The company is focused to conduct business
in compliance to socio economic requirements and
standard pertaining to safety, occupational health and
environment as follow:
(7.1) The Company will follow the regulations
and procedures in relation to safety, occupational health
and environment with the following process:
- Appoint a professional safety officer
to oversee, analyze, and improve
safety, occupational health, and
environment.
- provision of annual safety plan to the
Department of Labor and Welfare

- develop professional in safety manual
and provide professional in safety
knowledge training to  employees
- announce, publish and post symbols
in relation to hazard/danger awareness
and symbols in relation to safety,
occupational health and environment
- Prepare signboard showing the
statement of the employer’s and
the employee’s rights and duties in the
business establishment.
- Send the employees to participate
in training of the safety, occupational
health, and environment-related  
courses such as supervisory safety
officer, standard of the building
electrician, and safety on use of forklift.  
- create signs with information on duties
and responsibilities of employer
and employees on safety, occupational
health and environment
- provide training courses of safety
specialist and senior technical safety
specialists to qualified employees
- announcement and appoint safety,
occupational health and environment
committee
- implement annual fire drill together with
first aid process
- collect analytical data and statistics on
professional in safety
(7.2 ) The Company is committed to provide
safe work environment to the lives of its employees and
their assets with the following details:
- provision of safety equipment and gear
that meets industry standard for
employees to wear and protect during
work such as safety belt, safety shoes,
safety gloves, illuminating vests or
jacket, and masks
- develop action plan on evaluation of
work safe environment such as on light,
sound and heat

- Improve the environment and working
area to reduce the operational
risk such as goose step and vehicle
routing / printing section area separation
from working area, installation of air
filter system in operational area.
- Examine and sharing the operational
area applying technology of VMS
system and barrier gate system.
(7.3 ) Management and employees are
committed and support activities in promoting quality
occupational health and environment.
(7.4 ) The company  will disclose information
openly. About the relationship of the operations of the
Company to the safety, health and environment.
(7.5 ) Company has set up safety, occupational
health and environment committee at work place to
ensure sufficient and appropriate facilities pertaining to
safety, hygiene, and protect the losses to both employees
and employers, by providing strict guidelines on how to
conduct work in a safety manner, eliminating accident
and incident on premise, and elimination of disease
contamination within workplace, as follow:
- provision of safety equipment and gear
that meets industry standard for
employees to wear and protect during
work such as safety belt, safety shoes,
safety gloves, illuminating vests or
jacket, and masks
- hold a safety, occupational health and
environment committee meeting at
least one time per year
- provide safety policies and procedures
with signed approval from authorized
management team and circulate the
policies to employees
- Monthly survey safety and environment
in workplace by safety, occupational
health, and environment working group.
- develop safety plans to submit to
safety, occupational health and
environment committee to be trained
in safety committee training courses
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Good Corporate Governance
Krungdhep Sophon Public Company Limited’s policy
1.2 The right to participate in Shareholders’
on Good Governance
meetings
Participation in shareholders’ meetings is a
Krungdhep Sophon Public Company Limited’s fundamental right of shareholders and has significant
policy on Good Governance
impact on the enterprise’s decision making process,
Realizing the importance of Good Governance as hence the Board gives due importance to the right to
a key factor in sustaining business enterprises, and the participate in Shareholders’ Meetings and encourages
foundation for on-going efforts to promote organizational shareholders to exercise their right to participate in
efficiency and productivity, and to foster confidence shareholders’ meetings to the fullest extent. Shareholders
among shareholders, investors, customers, trading have the right to be informed of rules, regulations and
partners, employees as well as all related parties, methods for participating in such meetings and to receive
including society and the environment, the company has the necessary data and information relating the meeting
adopted the following principles of Good Governance agenda prior to the meetings so that they will be prepared
1. Shareholders’ rights Category
to cast their votes, to express opinions or pose questions
2. Equitable treatment of shareholders Category to directors, and to exercise their right to appoint other
3. Stakeholders’ roles Category
people as proxy. The company’s policy to encourage
4. Data disclosure and transparency Category
shareholders to exercise the abovementioned rights is
5. Accountability of the Board of Directors
clearly evident from the various procedures which have
been adopted as follows:
Implementation of Good Corporate Governance
(1) Announcing news of Shareholders’
Policy
Meetings through public media: when the Board has
Category 1 Shareholders’ rights
reached a unanimous decision regarding the date, time
1.1 Recognizing the importance of shareholders’ and place of the meeting and has determined the agenda
rights
of the meetings, the company shall notify the Stock
The Board of Directors realizes the importance Exchange of Thailand so that the news can be released
of the company’s shareholders who have the right of immediately to shareholders.
ownership, the right to make decisions on major changes,
(2) Convenience in exercising the right to
and the power to control the company through the Board of attend meetings: the date, time and place of the meeting
Directors who has been elected to act on their behalf, the must be convenient and easy for shareholders to
company has adopted the policy of giving equal importance participate. For example, in 2019, the company scheduled
to the right of every shareholder in accordance with the the 25thAnnual General Meeting of Shareholders on
principle of equality, fairness as well as the relevant laws or April 22, 2019 at 11.00 am, at The Emporium Suites by
regulations. Shareholders’ basic rights such as the right to Chatrium Hotel (Heliconai 1-3 Room Floor EL) No. 622
participate in shareholders’ meetings, the right to buy/sell/ Sukhumvit 24 Alley, Klongton Khet Khlong Toei, Krung
transfer shares, to obtain adequate business information, or Thep Maha Nakhon 10110 This arrangement made it
to receive a share of business profit, will be protected and convenient for shareholders to come and exercise their
shareholders will be encouraged to exercise their rights to right to participate in the meeting.
the fullest extent. To facilitate contact and enquiry regarding
(3) Providing data to supplement the meeting
shareholders’ rights in various matters, the company has agenda: The Company distributed a letter of invitation
appointed an Investor Relations Officer who will answer to the meeting, along with data and documents that are
questions from shareholders and investors. The including relevant to agenda items that had already been posted
rules and regulations of the company posted in website: on the Website: www.kwc.co.th 30 days prior to the date
www.kwc.co.th
of the meeting. Thailand Securities Depository Co., Ltd.,
which acts as the Company’s Share Certificate Registrar,
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was also delegated to send the letter of invitation to the
Meeting to all shareholders no less than 15 days before
the date of the meeting. If Shareholders are unable to
attend the meeting in person, they are invited to authorize
appropriate persons to attend the meeting on their behalf.
In addition to attaching a proxy form approved by the
Ministry of Commerce to be signed by shareholders who
are unable to attend in person, the company normally
places newspaper advertisements on 3 consecutive days
to announce the meeting schedules. Prior to the meeting
in 2019, newspaper announcements were made no less
than 3 days.
		(4) Convenient pre-registration: On the
date of the meeting, the company’s officers stand
ready to welcome and assist shareholders who wish to
pre-register no less than 2 hours before the meeting.
As shareholders’ data are already stored in the computer,
the registration process is speedy and accurate.
(5) Shareholders are given opportunity to
ask questions and express their opinion: Directors and
high level executives attend Annual General Meeting of
Shareholders to offer clarifications and respond to various
questions from shareholders, they also encourage
shareholders to propose recommendations in matters
that benefit the company which obtain good cooperation
from shareholders. The relaxed and friendly atmosphere
of the meeting drew creative recommendations from
shareholders. As a result of the abovementioned method
to encourage shareholders to exercise their rights. The
25th Annual General Meeting of Shareholders have
27 shareholders are attending the meeting and have
appointed 29 proxies for a total of 56 shareholders,
accounted for a total of 3,802,238 shares or 63.37
percent of total issued shares.
Category 2 Equitable treatment of shareholders

In their capacity as owners of the company, all
shareholders shall have equal right as shareholders
in every respect. It is therefore the company’s policy
to oversee all shareholders, including executive or
non-executive shareholders of the company or foreign
shareholders, to ensure equal and fair treatment as well
as compliance with laws criteria, not only in regard to
protection of the abovementioned basic shareholders’
rights, but also including equal treatment at shareholders’
meetings, internal data control to ensure that they
are used properly and not to take advantage of other
shareholders. Directors and executives are also required

to disclose information regarding their personal stake
holdings to prevent conflict of interests
2.1 Shareholders’ meetings

In order to safeguard management and
operational transparency as well as fairness for all
shareholders alike, shareholders must be able to express
their opinions or question executives and to participate
in decision-making. The company’s regulations therefore
require that major issues such as operating results,
financial statements, allocation of profit from the previous
year, election of directors and appointment of auditors
shall be submitted to Shareholders’ Meetings for their
consent or approval.
Company recognizes the importance of
equal treatment for all shareholders including minority
shareholders and shareholders who are foreign nationals.
In order to allow all shareholders to participate in the
company’s operations, the company has adopted the
policy of giving all shareholders the right to propose
agenda items and/or the name(s) of person (s) to be
selected as Directors prior to each meeting. This policy
ensures that agenda items are thoroughly reviewed
for the benefit of the Company and that person (s)
who are suitably qualified can be selected and can
execute their duties efficiently for the greatest benefit
of the company and all stakeholders. Towards this end,
every shareholder who holds the company’s share(s)
for a minimum period of 12 months up to the day of
the proposal shall be entitled to propose the agenda of
the meeting or propose the name of person(s) who are
suitably qualified to be elected as Company’s Director,
effective from October 19, 2019 to December 31, 2019.
Shareholders have been informed of this matter via
the Stock Exchange of Thailand and announcement
placed on the company’s Website www.kwc.co.th,
along with clear-cut procedure and transparent criteria
for consideration by shareholders who can contact us
by E-mail address: infokwc@kwc.co.th, or by registered
mail addressed to The Company Secretary, Krungdhep
Sophon Public Company Limited, within the specified
period of time prior to the Shareholders Meeting.
In order to convene a shareholders’ meeting,
apart from posting a notification of the meeting schedule
and the accompanying documents on web-site: www.
kwc.co.th., the company also sends out the aforesaid
notification of the meeting schedule to shareholders
no less than 15 days prior to the date of the meeting.
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Notification of the meeting schedule is also advertised
in newspapers on 3 consecutive days, but not less than
3 days before the meeting takes place.
Notification of the meeting shall specify the
date, time and place of the meeting, as well as a
comprehensive agenda of the meeting as required by law.
The agenda shall include matters that are submitted to
the meeting for information as well as matters that require
decision by voting, including the Board of Directors’
opinion, comprehensive and adequate data to support
shareholders’ consideration and voting on each and every
agenda item.   
In addition, notification of the meeting will
also provide succinct information regarding all the
documentation that shareholders are required to
present before being admitted to the meeting. A proxy
form approved by the Ministry of Commerce will also
be attached in a format that enables the shareholder
to determine the direction of vote, thereby allowing
shareholders who wish to authorize other people to
attend the meeting on their behalf to make the necessary
authorization. At the Shareholders’ Meeting in 2019,
the company provided another option for shareholders
by proposing the names of the independent director,
for shareholders to select as proxy to participate in the
meeting and vote on their behalf.
On the date of the meeting, the company will
allow shareholders to register for attending the meeting
no less than 2 hours before the meeting commence.
Apart from shareholders who are listed as shareholders
as at the closing date for share transfers and proxies who
have been authorized by shareholders, the company’s
directors and executives of the company also recognize
the importance to participate in the shareholders’
meetings to listen to shareholders’ questions, views and
recommendations.
At the start of the Shareholders’ Meeting and
before proceeding with the agenda of the meeting, the
Company Secretary shall inform the meeting of the
names of directors who are participating in the meeting
as well as the criteria for voting. During the meeting, the
Chairman of the meeting will also give all shareholders
equal opportunity to exercise their rights to review the
company’s operations, to question, express opinions
and propose various recommendations to the fullest
extent. The Chairman and relevant executives will answer
questions from shareholders and listen to various views
and recommendations made by shareholders for the
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sake of joint consideration or future implementation
as deemed appropriate. These questions, views and
recommendations shall be duly recorded in the report
of the meeting.
Shareholders are free to vote for or against,
or to abstain from voting on, every agenda proposed
resolution of the Shareholders’ Meeting as they see fit.
In regard to the election of the company’s directors,
shareholders shall vote for or against, or abstain from
voting for each director. In taking votes on each proposed
resolution, if no one objects, disagrees or abstains from
voting, it shall be deemed that shareholders have voted to
approve or agree to the company’s proposed resolution.
If any shareholder objects, disagrees or abstains from
voting, the company will allocate a ballot only to the
shareholder who objects, disagrees or abstains from
voting.
Final decision of the Shareholders’ Meeting,
the Company Secretary shall inform the Shareholders’
Meeting of the number of votes cast for or against each
resolution on the agenda and the number of people who
abstained from voting. The resolution shall be determined
by the majority of votes cast by shareholders, with
each share counted equally as 1 vote. The resolution
of the meeting and the number of votes cast on each
agenda item shall be duly recorded. Accurate and
comprehensive reports of the Shareholders’ Meeting shall
also be prepared and sent to the relevant government
departments within the required time frame, and shall
be distributed to shareholders via the company’s website: www.kwc.co.th., 14 days after the meeting, so that
shareholders and related parties can review and inspect
the report.
2.2 Supervision of internal data usage

To prevent directors and relevant executives
from using internal data for the purpose of buying, selling
securities or to seek inappropriate personal benefits
for themselves or other people, the company’s policy
requires that directors and executives shall observe
Clause 59 of the Securities and Stock Exchange Act B.E.
2535, and report holdings of the company’s shares to
the Office of the Securities and Exchange Commission
within the required time frame, and also report to the
meeting of the company’s Board of Directors.
In addition to compliance with laws and
regulations, the company has also adopted a business
ethics policy which requires that secrets of the company

Customers In accordance with the principle of
and its customers shall not be disclosed or used for own
or other people’s personal benefits. This disciplinary honesty and loyalty, the company strives to protect and
policy shall be strictly exercised by directors, executives maximize customer’s benefit. The company responds
to customers’ needs by offering quality products and
and employees.
2.3 Rule for disclosing stake holdings of directors excellent services to all customers alike and providing
comprehensive and accurate data and information whilst
and executives
In the event that company directors and treating customers with respect at all times.
Trade Partners The company cooperates with trade
executives have a stake in a transaction, the company’s
policy requires directors and executives to disclose data partners by exchanging data and information that benefit
regarding their own or related parties’ stake holdings joint business operations and ensure success of the
in any transaction that may cause conflict of interests, company’s operations, whilst abiding by the principle of
thereby enabling decisions to be made for the benefit honesty, loyalty and fairness for all trade partners.
Society The company cooperates and supports
of the company as a whole.In this regard, directors
and executives who stand to lose or benefit from any public and private sector policies and activities as
transaction with the company shall not participate in the deemed appropriate in each case. Business operations
will be conducted and controlled within the framework
decision to execute that transaction.
of the law while avoiding cooperation with, or support
of, enterprises that violate the laws or businesses that
Category 3 Stakeholders’ roles
Realizing the importance of shareholders who adversely impact the environment. The company also
constitute one category of stakeholders as mentioned encourages among all employees and executives on
above, the company will give due importance to, and a continuing basis to promote and instill awareness of
recognize, the rights of other stakeholder groups including corporate social responsibility.
Trade Competitors The Company establishes a
the company’s employees, customers, related financial
policy
for the fair treatment and responsibility on its
institutions, trade partners and society, including the
importance to the respect of human rights and anti- competitors and conduct under a framework of good
corruption.whilst ensuring fair and transparent treatment competition rule, and avoidance of corruption method in
of every stakeholder group in accordance with various damaging its trade competitors. However, the Company
relevant laws and regulations. This policy will help to focuses on a competition in value and impression of
strengthen cooperation between the company and service, and an excellent achievement quality to meet
each and every stakeholder group for the benefit of the the customer expectation more than a price competition.
organization’s operations and stability. Towards this end, In case where price is a key element of the selection
the company has endeavored to treat each stakeholder consideration, the Company always offers a reasonable
price in accordance with the guideline of practice.
group as follows :
(1) Openly compete in business operation without
Shareholders Recognizing the importance and
respecting the equal rights of every shareholder, orga- a policy to use any means for the illegal acquisition of
nizational management and administration have been the competitor’s information in conflict with the code of
based on the principle of caution and efficiency to ensure ethics and professional code of conduct.
(2) The Company aims at fair quotation which
sustained growth of the company and appropriate returns
for shareholders. Shareholders will receive accurate and is suitable for achievement quality and customer
transparent information on operating results along with expectation.
(3) Strictly comply with the terms and conditions
documents relating to financial statements and also
venue of Shareholders’ Meeting. Advance notification specified in the employment contract.
(4) Deliver quality services and achievement to
and data are also provided prior to all Shareholders’
meet
the customer expectation at fair price.
Meetings.
Employees Apart from appropriate welfare benefits
3.1 Corporate Social Responsibility Policy
and remunerations, the company supports employKrungdhep Sophon Public Company Ltd. and
ees’ personal development and promotes continuous
its
subsidiaries
are committed to conduct our business
development of employees’ capabilities/work skills.
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growth on the basis of corporate governance, social
responsibility and environmental sustainability. We
hold responsibility for corporate actions to encourage
a positive impact on the environment and stakeholders
including employees, clients, investors, business
partners, local communities and others for their longterm benefits.  
Our goal is to maintain positive relationship
among industrial sectors and local communities and
upgraded the progress simultaneously. In order to
move forward and meet company objectives based
on our Vision and Mission Statement to support social
responsibility and environmental awareness, the
Corporate Social Responsibility Policy was established
as follows:
1)   To conduct business with honesty,
transparency, fairness and accountability.  The company
is focusing on the growth of the group, together with the
quality of life of employees, local communities and the
quality of society.  All dimensions of the environment,
including the interests of stakeholders.
2) To operate the business with a focus
on corporate governance under professional ethics
awareness and verifiable, especially the process involved
or vulnerable to fraud within the company.  This includes
all types of corruptions whether direct or indirect.
3) Giving the importance to the respect of
human rights, by not taking advantage of employees,
customers, business partners as well as individuals in
the society and treat that individual reasonable, equal
and fair.
4) Operated by having employees of the
company and its subsidiaries perform their duty in
compliance with company’s regulations as mentioned
above.  In addition, the company also pays attention on
the importance of Training and Development including
future career success of their employees.
5) Operated by paying special attention on
reasonable price offering of Standard Services for better
living conditions of employees, consumers and society.  
These services are Advance Information Technology,
Health and Safety which will be beneficial to employees,
consumers, society and environment.
6) Operated by supporting the development
and environmental protection and conservation, energy
efficiency, water, fuel, plastics and paper effectively.
7) Operated by a focus on local community
development.  The company needs a strong community
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support in order to run business smoothly.  Community
participation is something that must be practiced regularly
in parallel with a sustainable business practices. The
company and its subsidiaries sponsor events and
activities including the support of educational programs
for schools and Institutions and focus on supporting
the development of youth in the community.  This also
includes the relief to victims of natural disasters and
other disasters.
8) Conducting the business by focusing on
Innovation to social development and environmental
sustainability which includes Marketing Policy,
Investment, Product Offering and Services to Corporate
Social Responsibility as well as providing extra services
to our customers’ needs appropriately.
3.2 Anti-Corruption Policy

The company is committed to doing business
with integrity and the highest anti-corruption standards
by adhering to social responsibility and stakeholder.  It
refers to the entire groups of employees, customers,
shareholders, partners, social and environmental. To
make decision and carry out the business successfully,
the company has established the written Anti-Corruption
Policy as a guideline based on corporate governance
and ethical awareness.
Definition of Anti-Corruption Policy
Corruption means to bribe not to be in any form by
offering the promise given pledged claims or accepting
money, property or other benefits that are not appropriate.  
All should be aware that in many countries it is a criminal
offence to bribe or attempt to bribe a government official
and that it may also be an offence to provide secret
commissions or payments either to government officials
or within business dealings direct and indirect including
customers and partners. Unless, there is permission of
local laws, rules, regulations, customs and traditions or
traditional trade can be done.
Four main Principles of Corruption
1. Political Support means providing cash or
political contributions, gifts or prizes and/or attending the
event, as well as encouraging employees to participate
in political activities on behalf of the company in order
to gain a business advantage.  This does not include
the employees participating in the rights of individual
freedom. The company operates a fair policy based on

a philosophy that the Company is free from professional
politician, political or affiliated parties. The company will
comply strictly not giving or offering anything of value
for the purpose of obtaining or retaining business.
2. Charitable Donations may cause a risk to the
company because such activity is money spending
related without tangible rewards and lead to corruption
activity. To prevent charitable donation from being hidden
incomplete or false documentation, many anti-corruption
laws have criteria for books, records and internal financial
controls as follows:
2.1 Must prove that there is actually a charity
project.  The project has been implemented to support
the objectives successfully with true benefit to society.
2.2  Must prove that a donation to a charity is
not related to reciprocal benefits to any person or any
government organization unless receive a normal Award
Recognition for example, logo presentation announced
at the venue or public posting in the media.
3. Donations (Sponsorships):  Aims to Business
Branding or reputation of the company or risk of a
payment for services or benefits There may be a risk of
payment for services or benefits are difficult to measure
and track. Cash or cash equivalents may relate to
Bribery.  The company has set a policy and guidelines
on donations (Sponsorships) on review processes and
details control as well as auditing as follows:
3.1 Must prove that the requester has done
the said project and the objective was successful truly
beneficial to the society.
3.2 Must prove that the donations or any form
of benefits can be calculated as money and does not
consider a favor to any person for example, offer lodging
and meals unless receiving the Awards as a normal
business practices.
4. Gift and Entertainment/Hospitality and Other
Expenses: Review and Audit processes including
evaluation criteria should be under company Policy
and Guidelines and compliance with Corporate Social
Responsibility (CSR).
Report Fraud, Misconduct and any Breaches
of the Code (Whistleblower Policy)
If you are aware of fraud or misconduct, or believe
there is a serious breach of the Code, once received
the report from either internal or external, the company
has assigned an Independent agency to investigate the
facts as the following process:

1. The company has set contacts and complaints
channel on the website, Annual Report, Corporate
Governance Report and Business Ethics Manual for fast
fact-finding process which includes:
1.1 Sufficient clarification with details of
evidence and complaints must be true and / or enough
to investigate.
1.2 The summary of important materials
will be submitted to a focal person whom responsible
for submission to the Investigation Committee which
includes: Committee Center (Compliance), Human
Resources Management Department, section of a person  
receives complaints and section of a person making a
report (an employee case) to expand its fact-finding.
1.3 The personal making the report will be
kept fully informed throughout the investigation and will
not be personally disadvantaged whether a person is an
employee or a third party.
1.4 The reporter may remain anonymous
unless the reporter/the appellant sees that disclosure will
be useful and enable the company to report the progress
or able to request additional information in order to protect
any future harassment.
2. Process to ensure Fairness:  The Investigation
Committee will make sure that all reporting will be kept
strictly confidential and secure within the law.  The person
making the report will be kept fully informed throughout
the investigation.  The Committee is aware of safety and
damage to the whistleblower or the complainant and the
respondent or those who cooperated in the investigation
including sources of information or related parties. The
action is signed and ratified by all parties concerned.
3. Reporting Process: The Investigation Committee
is responsible to report the Fact-finding directly to
Krungdhep Sophon PLC Managing Director, Audit
Committee and Board of Directors based on each
incident by reviewing the appropriate report prior to the
presentation to authorized personnel under Investigation
Committee as the following criteria:
3.1 Managing Director, Krungdhep Sophon
PCL:  concerning general management which has quite
serious effect and under the supervision of the Managing
Director of Krungdhep Sophon Public Co., Ltd.
3.2 Audit Committee: related with Corporate
Governance Policy and/or an intention act of fraud with
serious impact.
3.3 Board of Directors:  the Audit Committee
is of the opinion that the incident should be reported for
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information and/or to consider taking action on matters
related to the Policy and Regulations and/or issues affect
executives.
4. Disciplinary Action and Result of Operations
4.1 The punishment shall be in accordance
with the Disciplinary action and/or legal
requirements.
4.2 In case, the reporter may be in contacted,
the written result of investigation process will be notified.
4.3 If there will be any amendments, the
committee leader will report to the authorized personnel
respectively.
4.4.1. Company employee who violated or do
not comply with the said policy will be considered taking
under Disciplinary Action.  There may be a warning notice
and punishment or termination of employment. If found
intentional violation, there may be litigation in civil and
criminal penalties.
4.4.2 Due to any violation or non-compliance
with this company’s Directors policy, there will be an
investigation and punishment with written warning
notice or penalties as defined by law. If found intentional
violation, there may be litigation in civil and criminal
penalties.
Anti-Corruption Policy
All Directors, management and employees of the
Company cannot accept corrupt in any form either
directly or indirectly. The policy applies to the entire
workforce, operations, subsidiaries and affiliates, in terms
of all dealings and transactions in all countries and all
agencies involved. The entire Krungdhep Sophon PCL
workforce are required to read, understand and review
this policy regularly to comply with business practices
and local law requirements.
Responsibilities
1. Board of Directors is responsible for policy
setting and oversees a system that supports AntiCorruption Policy effectively.  The managers are required
to enforce the policy, educate employees as a corporate
culture and ensure that the management is aware of the
importance of this policy.
2.  Audit Committee is responsible for reviewing the
financial reports and accounting systems and internal
controls.  To ensure the effectiveness and up to date of
Internal Audit and Risk Management systems are met
International Standards.
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3. Managing Director and the Management team
are responsible to set and encourage the Anti-Corruption
system within the entire organization by communicating
to employees and other stakeholders, including perform
regular review of rules and regulations to comply with the
change of business and local law requirements. Page 4
4. Senior Accounting and Finance Manager and
Internal Auditor have duties and responsible for auditing
and review the operations that are performed correctly
according to the company practices guidelines, legal and
corporate governance requirements.  This is to ensure
that there is sufficient control over the potential corruption
risk and report to the Audit Committee.
5. The appointment of the Audit Committee:  In
case a committee member receives a complaint and has
a lower position than a Managing Director, the Managing
Director is responsible to appoint a new member.  If the
position of the said individual is a Managing Director or
a Company Director, the Audit Committee is responsible
to appoint a new member.
Guidelines
1. Company’s directors, management, employees
at all levels must comply with the company’s AntiCorruption Policy and Code of Conduct by not getting
involved with all types of corruption whether direct or
indirect.  
2. The employees should not careless if aware
of fraud or misconduct, or believe there is a serious
breach of the Code.  It is an employee’s duty to report
to the Manager or the assigned personnel responsible
for monitoring the Code of Conduct through channels
set by the company.
3. All reporting will be kept strictly confidential and
secure within the law. The person whom cooperating and
making the report will be under Complaint Protection
and free from personally disadvantaged according to
the Whistleblower Policy practices.
4. A person whom commits corrupt should fall into
Company unethical action and be considered Disciplinary
Actions set forth by the Company.  If this action is illegal,
a person will be punished by law.
5. The Company recognizes the importance of
the dissemination of knowledge and understanding to
the third party that associated with the company on the
Anti-Corruption Policy which may impact in regards to
compliance with the policy against corruption campaign.

3.8 The Company does not have a policy to
6. The company is committed to create and
maintain a corporate culture by not accepting any punish or give negative results against corrupt employees
corruption when doing business with government and even the action will cause the company to lose business
opportunities.
private sector.
The Company has participated in the Thai Private
Sector Collective Action Coalition against Corruption on
Terms of Action
1. Anti-Corruption Policy covers Human Resources December 5, 2017. The Company was certified by the
Administration which includes recruitment or selection Thai Private Sector Collective Action Coalition against
of candidates, promotion, demotion, transfers, training, Corruption on August 21. 2018.
performance evaluation, compensation, suspension and
termination. It will be communicated to all levels of Anti-corruption Policy Guidelines
employees through their department heads to understand Receiving - giving gifts, entertainments or any
other benefits (No Gift Policy)
and take ownership of business activities effectively.
Principles that the Company has established
2. Any transaction related to the Anti-Corruption
practices must follow the company’s Code of Conduct regarding a good corporate governance policy and
and refer to Corporate Governance Policy and Guidelines business ethics for employees shall serve as the
for stakeholder groups including Company Operation guidelines for employees in receiving - giving gifts,
Manual as well as other practices will be set up soon. entertainments, or any other benefits as specified in
3. To be clear of an action plan in regards to the business ethics and shall be adhered to in the same
corruption prevention, Board of Directors, Executives way in accordance with Anti-corruption Policy. These
and employees at all levels must follow the rules and guidelines shall be considered as part of the good
corporate governance policy and business ethics of the
regulation or company guidelines.
3.1 Gift: To provide or accept gifts means Group.
items that can be given or received with other companies Guidelines:
for advertisement purposes such as:  Notebook and
1. Gifts, souvenirs or any other benefits
Calendar, but the company has announced a policy of no
1.1 Giving gifts or souvenirs according to
longer accepting various gift baskets.  For entertainment traditions can be done if not interfering with relevant
refers to meals in the various banquet and conference laws and local customs, such as for Thailand, not more
can be organized and obtained as appropriate.
than 3,000 Baht per person per occasion according to
    3.2 Donations to Charity or Sponsorship:  The the announcement of the NCCC Committee and should
Company does not have a policy to accept donations but be given in the form that helps promote the image of the
to make donation or sponsorship must be transparent Company and affiliates as follows:
and legitimate.
1.1.1 Diary or calendar
3.3 Business Relationships and Government
1.1.2 Products of the Company and
Procurement Do not offer or accept bribes for the purpose
affiliates
of obtaining or retaining business.  In contacting with
1.1.3 Public relations materials for the
government must be transparent, honest and proceed
Company and affiliates (Corporate
in accordance with the relevant legislation.
Logo/Corporate Brand)
3.4 Business Relationships and Purchasing
1.1.4 Royal Project products, community
Contract with private sector and affiliates Do not offer
products in the Company and
or accept bribes for the purpose of obtaining or retaining
affiliates operating area, or products
business.  In contacting with private sector and affiliates
for charity or public benefit, or
must be transparent, honest and proceed in accordance
products that support sustainable
with the relevant legislation.
development.
3.5 must comply with the company regulations
1.2 Giving gifts and souvenirs should be
   3.6 must comply with the company regulations conducted in the same standard to prevent discrimination.
   3.7 must comply with the procurement
1.3 No gifts, souvenirs, property or any other
regulations
benefits shall be given to spouses, children or related
Annual Report 2019

147

4.2.1 If it is a consumable item with an
persons of government officials, customers, partners,
expiration date less than 1 month,
and contact persons because such conduct is viewed
it shall be under the discretion of the
as acting on behalf.
supervisor of the unit that receives
1.4 Giving souvenirs on important business
the gift for handling.
occasions, such as the establishment date or the signing
4.2.2 If it is a diary as a public relations
date of business contracts can be done but if the value
media for the company, employees
of the souvenir exceeds 3,000 Baht, it must be approved
can receive it as a personal gift.
by the executive of the vice president level or above or
4.2.3 In the case of receiving gifts
top executives of the companies in the group.
or souvenirs, in the name of the
*Normal traditional practice means festivals or
organization to the organization
important dates which gifts may be given to each other
such as signing a business contract,
and includes the opportunity to congratulate, thanking
it can be done but such gifts or
opportunity, welcoming, condolence or providing
souvenirs must be the property of
assistance according to the etiquette that is practiced
the Company.
in the community. (According to the regulations of the
Prime Minister’s Office on giving or receiving gifts of
5. Accepting offers for meetings, training, semigovernment officials, BE 2544)
nars and business visits using the suppliers’ budget.
5.1 Accepting offers for meetings, training,
2. Banquet and entertainment
2.1 Expenses on business banquet and seminars and business visits using the suppliers’ budget,
entertainment such as in the form of food and beverage can be done in accordance with the terms specified
or sports and other expenses directly related to business in the contract, but must not have passive tourism in
practices or as a commercial tradition including providing the activity. Accepting offers for meetings, training,
business insight; all these can be done but must be seminars and business visits using the suppliers’ budget
spending reasonably and not affecting the decision in but not specified in the contract, can be done if the
offer is appropriate and beneficial to the Company and
the operation or causing conflicts of interest.
3. Organizing CSR activities with government affiliates. This must be approved by the supervisor and in
accordance with the Company and affiliates regulations.
offices or government officials
5.2 Not accepting proposals for training,
3.1 Organizing CSR activities with government
offices or government officials can be done as appropriate seminars that have travel characteristics without the
which must be done on behalf of the Company with intention of transferring knowledge.
the objectives in accordance with the Company CSR
6. Supporting travel expenses and other expenses
policy and proceed through the procedures set out by for government officials
the Company and affiliates.
6.1 Supporting travel expenses and other
3.2 Organizing the CSR activities or any expenses for government officials can be done as
activities in the name of the Company and affiliates appropriate and in accordance with the regulations of
must exclude activities related to supporting the political the Company and affiliates
parties.
7. Donation and support to government offices or
4. Receiving gifts, souvenirs or any other benefits

government officials including charitable organizations

4.1 Personnel of the Company and affiliates
7.1 Donations and support to any organization
do not accept gifts, souvenirs or any other benefits in must be conducted under the following conditions:
all cases and have a duty to notify the third party of the
7.1.1 Being a reliable organization and/
policy to refrain from receiving such gifts.
or has been established legally.
4.2 If there is a need to receive a gift,
7.1.2 The donation must be done in the
souvenirs or any other benefits and cannot return, each
name of the Company and affiliates
department shall appoint a responsible person to carry
in a transparent, legal manner
out the collection of such items and make donations to
and according to the regulations of
individuals or external offices for charity or public benefit,
the Company and affiliates.
except:
7.1.3 Do not pay directly to government
officials or any other person in the
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name of the person, unless there are
details specified in the requesting
letter and evidence of receipt in
writing.
7.1.4 There should be a monitoring
process to ensure that the donation/
sponsorship has been used for
the benefit of the public and/or
in accordance with the objectives
of such donation/sponsorship.

Category 4 Data disclosure and transparency
4.1 Data disclosure

In keeping with the policy to ensure operational
and management transparency and accountability, and
realizing the importance of accurate, comprehensive and
early disclosure of significant data, the company has
distributed various data and information via various inhouse publications to keep investors and other relevant
parties informed. เท addition, data is also distributed by
various channels of communication and Stock Exchange
media, including disclosure of annual operating results
(Form 56-1), annual reports (Form 56-2), and disclosure
via the company’s web-site : www.kwc.co.th., which is
updated on a regular basis.
Disclosure of data which the company deems
to be significant shall include financial statements as
well as various non-financial data that are required by
the Securities and Exchange Commission, the stock
Exchange of Thailand, as well as other significant and
relevant data, namely, corporate governance policy
and implementation, policy on directors’ remunerations,
directors’ profiles, the Board of Directors’ duties and
performance.
4.1.1 Corporate Governance and implementation policy.

A written policy on Corporate Governance
which has been approved by the meeting of the
company’s Board of Directors confirms the company’s
determination to conduct business operations in
accordance with the principle of Good Governance,
thereby ensuring management transparency, efficiency
and efficacy, for the benefit and confidence of every
stakeholder group. To ensure thorough understanding
and consistent methods of implementation, the Human
Resource Department is responsible for organizing
training courses The HR department will also follow-up
on actual implementation, evaluation and subsequent
adjustments to suit changing conditions. The company’s
Good Governance policy is also published on web-site:

www.kwc.co.th
		4.1.2 Financial Statements and the Board of

Directors’ accountability for financial statements

As the company’s Board of Directors is
accountable for the company’s financial statements
and consolidated accounts of the company and its
subsidiaries in the annual report, the Board of Directors
shall ensure that the abovementioned financial
statements are prepared in accordance with generally
accepted accounting practices, disclosure of significant
data in the Explanatory Note attached to the financial
statements is adequate and has been inspected by
authorized auditors, and duly audited by the Audit
Committee. The Board of Directors has also prepared a
Report on the Accountability of the Board of Directors for
the financial statements as appears in the Annual Report
(Form 56-2) under the section Financial Statements
which precedes the Report of the Auditor.
		4.1.3 Report on stakeholdings of Director,

executives and relevant persons

The Company’s Board of Directors has
ruled that Directors, executives and relevant persons
shall report their stakeholdings every time that these
stakeholdings change, with a view to using such data
to follow up on various matters such as interrelated
transactions in accordance with the announcement by
the Capital Market Commission No. Tor Jor. 2/2552
dated January 26, 2009, which pertains to reporting
of stakeholdings by Directors, executives and relevant
persons. The first such report undertaken on June 11,
2009 was submitted to the Chairman of the Board and
the Audit Committee Chairperson within 7 working days
counting from the day that the company received the
report. The Board of Directors has ruled that all stake
holdings of Director, executives and relevant persons
shall be reported to the Board of Directors meeting on
a quarterly basis.
		4.1.4 Report of shareholdings of Directors,

executives and relevant persons

The Company’s Board of Directors has ruled
that Directors and executives shall observe Section 59
of the Act of Securities and Stock Exchange B.E. 2535
regarding mandatory reporting of shareholdings in the
company to the Office of the Commission on Securities
and stock Exchange Supervision within the required
period of time. Directors and executives shall also report
such shareholdings to the Board of Directors at each
quarterly meeting of the Board.
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Report of shareholdings of Director
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Directors

Mr. Chote
Miss Suthawan
Mr. Amorn
Mrs. Acharaporn
Mr. Ovart
Mr. Arun
Mr.Somsak
Mr. Lau Ting Fai
Mr.Charnchai

Sophonpanich
Sakkosol
Asvanunt
Hemakom
Phanprechakij
Chirachavala
Jaitrong
Lamyordmakpol

No of Shares held
2019

No of Shares held
2018

*103,632
17,350
90,000
-

*103,632
17,350
90,000
-

No of Shares
2019

No of Shares
2018

-

-

*Including related parties
Report of shareholdings of Executives
No

1
2
3

Executives

Mr. Charoen
Miss Sukanya
Miss Pawarisa

Fongsataporn
Preechaharn
Kerdphoungkaew

		4.1.5 Remuneration and Payment to Directors 		4.1.6 Directors’ profiles and performance
The company has disclosed the list of directors,
and Executives Policy
To reflect the scope of duties and responsi- independent directors and directors of various sub-commitbilities of each director and high level executives, the tees, including the profiles of each director and information
company has disclosed the remuneration policy for di- relating to the roles, duties and performance of the Board
rectors and executives. The company also declared the of Directors and sub-committees during the past year, in
amount of remuneration that each director has received Clause 5 Accountability of Directors. This data is disclosed
under Clause 5 Accountability of Directors.
to inform shareholders of the directors’ experiences, knowledge and capability that will help to support the company’s
business operations.
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In 2019, the Company had a chance to greet the
Risk Management
shareholders in business visit of KWC Logistics Company
The Board of Directors has appointed a Risk Management
Limited (a subsidiary) on November 20, 2019, and Team to evaluate risk factors that may affect the company’s
provided the information to the shareholders and business objectives, analyze events that trigger such
investors as follows.
risk factors, identify risk management measures while
monitoring events that cause such risks, and recommend
Number
risk management measures to be included in the annual
Activity Pattern
of Times
budget.
Business Visit of the Shareholders
1
5.3 Business ethics
The Board of Directors has prepared the “Ethics
Reply of Queries of the Shareholders
12
Handbook”
for business operations, prescribing practices
and Investors (by Phone)
for directors, executives, and employees to adhere to
in their operations and has compiled such guidelines
4.2 Relationship with investors
Recognizing the importance of accurate, to be documented with comprehensive information
comprehensive and transparent data disclosure, including including treatment to employees, shareholders,
general data and data that have significant impact on customers, business partners, competitors, society and
the company’s share price, the Board of Directors has the environment as a whole.  The Board makes sure
distributed the abovementioned data and information to that the ethics are strictly complied with and conducts
investors and relevant parties via various communication the review yearly.
The Company has issued procedures of ethics for
channels provided by the stock Exchange. The company
is also in the process of developing an alternative data directors, executives, employees and subsidiaries in
distribution method by using the company’s Web Site to writing which are to be applied and followed as follows:
The ideology of Krungdhep Sophon Public Co.,
convey important information and news to shareholders
and investors. In regard to Investor Relations activities, Ltd. 		
Krungdhep Sophon Public Co., Ltd. and its
the company has delegated the duty of communicating
with institutional investors, shareholders, analysts and subsidiaries, all together are called “Krungdhep Sophon
relevant public sector organizations, to the General Group”, has an ideology of business operation, namely:
1. Committed to fairness
Administrative Manager, who can be contacted at phone
“Krungdhep Sophon Group”  intends to conduct
number 02-871-3191 Ext. 229. And : e-mail: infokwc@
business honestly, morally, and ethically, using the
kwc.co.th h
best effort to develop the business and create good
Category 5 Accountability of the Board of returns, providing high-quality services at reasonable
prices, ensure the stability and profitability of the
Directors
business operation in order to continuously benefit
5.1 Management Structure
Details are appeared in Management Structure . the shareholders’ investment and sustainable for all
stakeholders in a fair manner.
5.2 Internal Controls and Risk Management
Internal Audit

The Board of Directors requires that every departments, including business units and supporting
organizations, prepare written work procedures which
shall be regularly audited by the Internal Audit Office to
ensure that such procedures are actually implemented.
The efficiency and adequacy of internal control shall be
evaluated regularly. To ensure the independence and
balancing role of the Internal Audit Office, the Board of
Directors resolved that the Internal Audit Office shall
report directly to the Audit Committee on a regular basis
according to set schedules.

2. Striving for excellence and believe in the value
of people

“Krungdhep Sophon Group” aims to do
everything towards the excellence in human resources.
“Krungdhep Sophon Group” considers that employees
are a valuable and important resource and therefore
always adhering to the selection of those who are able
to work and develop themselves to progress with the
group, while creating stability and a strong commitment
to employees to be confident to work with the group in
a longer term.
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3. Hold on to social responsibility

Responsibility for the Company and property of
“Krungdhep Sophon Group”

“Krungdhep Sophon Group” conducts business
The property of “Krungdhep Sophon Group” means
by taking into account the duties and responsibilities
all movable and immovable property of “Krungdhep
towards the country, society and the environment.
Sophon Group” including technology, academic knowledge,
Ethics in doing the business of the Group
“Krungdhep Sophon Group” has business ethics as information, documents, rights, copyrights, patents and
inventions and the confidentiality of “Krungdhep Sophon
follows:
Group”. Directors, executives, and employees have the duty
1. Fairness to business stakeholders
“Krungdhep Sophon Group” treats fairly related and responsibility to use the property of “Krungdhep Sophon
to the business stakeholders whether they are buyers, Group” to fully benefit and care to prevent loss to “Krungdhep
Sophon Group” or not used for the benefit of oneself and
sellers, partners, competitors etc.
others.
2. Exploiting business benefits
Protecting company assets The Company
“Krungdhep Sophon Group” does not want
directors, executives, employees to receive or offer encourages directors, executives and employees to use
benefits to anyone that is contrary to ethics and laws.   the resources and assets of the company as efficiently
as possible to increase competitiveness and provide
3. Non-discrimination
“Krungdhep Sophon Group” treats relevant good service to customers, by defining as follows:
1. Must use the Company’s assets and resources
parties without discriminating against anyone due to
economically
and maximize benefits.
differences in race, religion, nationality, gender, age or
2. Must help to prevent any assets of the
education background.
Code of Conduct for Directors, Executives, and Company from being damaged or loss.
Computer system usage policy
Employees
1. Krungdhep Sophon Public Co., Ltd. provides
In order to comply with business ideology and
ethics, “Krungdhep Sophon Group” therefore sets out computer systems, computers, peripherals and
the guidelines that uphold morality and honesty as applications in services related to the business only. They
are not allowed for use with the work that is not related
follows:
Policy on compliance with relevant laws and to the business of Krungdhep Sophon Public Co., Ltd.
2. The rules for using this computer system
regulations
The companies in the “Krungdhep Sophon Group” and internet connection are considered as part of
are committed to respecting and complying with relevant the operational requirements of all employees. If not
laws and regulations wherever they enter the business complying, it shall be considered as a disciplinary offense.
3. Access to the computer system and internet
and have set the policies as follows:
1. Directors, executives and employees must connection of Krungdhep Sophon Public Co., Ltd.
comply with local laws, regulations and respect local must follow the procedures for applying for permission.
customs in the countries in which the company operates. The direct supervisor of those who request to use the
2. Directors, executives and employees must service shall be the applicant and perform according to
comply with the requirements of the Stock Exchange of the process of requesting access as specified by the
Thailand and the Securities and Exchange Commission. Company
4. Krungdhep Sophon Public Co., Ltd. does not
3. Directors, executives and employees must
support or allow the employees to commit the Computer
comply with the Company’s regulations.
4. Directors, executives and employees must Crime Act BE 2560 and other associated laws.
5. All employees are responsible for keeping
not help, support or cooperate, promote the avoidance
of compliance with laws or regulations. Directors, computers and accessories in the condition that are able
executives, and employees must cooperate with the to use. The computers, programs, peripherals, additional
regulatory authorities and report information about information, including the employee password, are the
violations or non-compliance with laws or regulations property of Krungdhep Sophon Public Co., Ltd.
to the responsible office.
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6. Users must understand and sign in order to
confirm that they will comply with the computer system
usage policy and connection to the Internet and if there
is a change in this policy, users must study in order to
understand and sign in to confirm once a year.
7. Krungdhep Sophon Public Co., Ltd. operates
under Thai law. Therefore, the use of computer systems
and internet connections shall comply with the Computer
Crime Act BE 2560 and other complementary laws.
Conflict of interest and confidential information

Keeping the interest of “Krungdhep Sophon Group”:
Directors, executives and employees should not do
anything against the interests of the “Krungdhep Sophon
Group”, such as having any activities or actions that may
cause the “Krungdhep Sophon Group” to lose benefits
or gain less than they should or to share benefits from
“Krungdhep Sophon Group” to others.
1. Directors, executives and employees must
not undertake any business or investment which is a
competition with the business of “Krungdhep Sophon
Group”.
2. Directors, executives and employees must not
have or buy shares or become partners of companies
or businesses that compete with “Krungdhep Sophon
Group”. In the case of directors, executive or employees
or family members taking part in or being a shareholder in
a business competing with the business of the Company
or any business which may cause the conflict of interest,
the Managing Director must be notifed in writing.
3. Investment or shares that have before joining
the Group or acquired by inheritance or giving. In the
case that directors and executive and employees have
invested or acquired a business that is competitive or
may compete with the “Krungdhep Sophon Group”, or
have a competitor’s stock before entering the “Krungdhep
Sophon Group”, the Group must be notified before joining
the Group or in the event that the “Krungdhep Sophon”
group has joined that business later, the Group must be
informed immediately.
4. Directors, executives and employees holding
Company shares must report when there is a movement
of a purchase or selling shares of the Company every
time to the Managing Director or Company Secretary.

Conflict of interest

“Krungdhep Sophon Group” considers that it is
an important policy not to allow directors, executive or
employees to take advantage of their being the directors,
executives or employees to seek personal benefit.
Therefore prescribing the following practices:
1. Avoid making connected transactions that may
cause conflicts of interest with the company.
2. In the event that it is necessary to make such
transactions for the benefit of the Company, make the
transaction as if doing transactions with third parties. The
directors, executive or employees who have an interest
in that item must not take part in the approval process.
3. In the case that it is considered a connected
transaction under the announcement of the Stock
Exchange of Thailand, directors, executive or employees
must strictly comply with the rules, procedures and
disclosure of connected transactions of listed companies.
4. In the case of directors, executive or employees
to be directors, partners or consultants in other
companies or business organizations, that position must
not be contrary to the interests of the Company and
direct duties in the Company.
5. Working other than the work of the Company; the
executives, the employees must fully devote themselves
and time to the company. In the event of special tasks,
executive and employees must get permission in a
hierarchy by requesting approval from the Managing
Director. For the Managing Director, he must request
for the approval from the Board.
Receiving and offering benefits

1. Receiving benefits and financial involvement
with business operators; Executives and employees
will not request, receive or consent to receive money,
items or other benefits from customers, contractors,
consultants, vendors, suppliers of goods and services
to the Company or from any other person involved
with doing business with the Company. In addition,
executives and employees are not involved in financial
matters such as joint venture or trade, not lending or
borrowing, soliciting, using checks, exchanging cash,
buying products, crediting, trading, renting, or creating
commitments any financial obligation with these
individuals.
2. The executive and employees must not offer
any benefits to government officials, customers, trade
unions or any other third parties that are motivated to
do a wrongful act.
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3. The executive and employees should avoid
giving or accepting any gifts from partners or those who
do business with, except in festivals at a reasonable
value and not related to business commitments
4. Executive and employees should avoid giving
or accepting banquet and entertainment in a way that
is unusual, from the person that the Company does
business with.
5. On the occasion of tradition, exchanging gifts
to each other is normal. But, if employees receive gifts
that are worth more than normal from people doing
business with the Company, the employees must report
their hierarchical supervisors.
6. Giving and receiving gifts;The executives
and employees in the Group should not give gifts to
supervisors or receive gifts from subordinates.
Keeping confidential information

Directors, executives and employees will not
benefit themselves or others based on the information
of “Krungdhep Sophon Group”. The Company considers
that it is the responsibility of directors, executives and
employees to strictly keep the confidentiality of the
Company, especially inside information that has not been
disclosed to the public or information that affects business
operations or stock prices. Therefore prescribing the
following practices:
1. Directors, executives and employees must not
take the opportunity or information obtained from being
a director or employee for self-interest or the others in
doing business that is competing with the Company’s
or related businesses.
2. Not use internal information for their own benefit
in trading the Company’s shares or providing inside
information to other people for the purpose of trading
the Company’s shares.
3. Not disclose the Company’s business secrets
to outsiders especially the competitor even after being
the directors, executive or employees.
4. Directors, executives and employees must not
buy company shares before the financial statements
being published and 2 days after the financial statements
are disclosed.
Political rights

The Company encourages directors, executives
and employees to exercise their rights as good citizens
according to the law, but prohibits directors, executives
and employees from participating in any activities that
may lead to the understanding that the Company is
involved or supporting a certain political party. The
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Company has defined the practice for the directors,
executives and employees as follows:
1. Should exercise their rights as good citizens
according to the Constitution and other relevant laws.
2. Have the right to participate in political activities
on their own behalf, not in working hours and not on
behalf of the Company.
3. Not participate in any activities that may cause
understanding that the Company is involved or provides
political support to any party or group of forces.
4. Prohibit the use of the Company assets to
support a particular party or any power group.
Opinions and interviews with the media 		
1. The Company assigns the Managing Director
to be the authority in giving interview or answering
questions to shareholders, investors, media, and third
parties. Other senior executives may provide information
by permission from the Managing Director.
2. The Company assigns the investors relations
to be responsible for communicating with shareholders,
fund managers, investors and financial institutions
Dealing with the stakeholders has 5 areas as follows:
Policies and dealing with customers

“Krungdhep Sophon Group” recognizes the
importance of customer satisfaction towards the success
of the Company’s business. Therefore, it has the intention
to seek ways to meet the needs of customers more
efficiently and effectively at all times and has defined
the following policies and practices:  
1. Deliver products and provide quality services
that meet or exceed the expectations of customers at
fair prices.
2. Providing accurate and sufficient information
and news in a timely manner for customers about the
products and services without any exaggeration that
causes customers to misunderstand about the quality,
quantity, or conditions of those products or services.
3. Strictly complying with the terms and conditions
to the customers. In the case of failing to comply with
any conditions, the customer must be notified in order
to jointly find a solution.
4. Contact with customers with courtesy, efficiency
and reliability.
5. Provide a system and process that allows
customers to complain about the quality, quantity, safety
of products and services as well as the speed of response
or delivery.
6. Keep customers’ confidentiality and not use it
wrongfully for own benefits or related persons.

7. Provide advice on how to use the product and Company is responsible for creating long-term value
the Company’s services effectively for the maximum for shareholders. Therefore, the Company has required
the directors, executives and employees to follow these
benefit of the customers.
guidelines:
Policies and dealing with employees
1. Perform duties with honesty, as well as decide
The company in the “Krungdhep Sophon Group”
recognizes that employees are the key to the success to take any action with a pure mind with care, prudence
to achieve corporate goals. Therefore, it is the and fairness to major and minor shareholders for the
Company’s policy to provide fair treatment in terms maximum benefit of the shareholders as a whole.
2. Prepare the company status report, performance
of opportunities, rewards, appointment, transfer and
potential development. In order to comply with the said results, financial and accounting status, and other reports
policy, the Company adheres to the following guidelines consistently and completely according to reality.
3. Inform all shareholders equally about the future
as a practice:
1. Treat employees with courtesy and respect for trends of the organization, both positive and negative,
based on feasibility, sufficient support and reasoning
individuality and human dignity.
information.
2. Provide fair compensation to employees
4. It is prohibited to seek benefits for themselves
3. Keeping the working environment safe for the
and others by using any information of the Company
life and property of employees.
4. Appointment and transfer including rewarding which has not been disclosed to the public or taking any
and punishment the employee in good faith and based action in a manner that may cause conflicts of interest
on knowledge, capability and suitability of that employee. with the organization.
Policies and dealing with suppliers and/or creditors
5. Give importance to the development of
“Krungdhep Sophon Group” has a policy that will
knowledge and competency of the employee by providing
treat partners and/or creditors equally and fairly by taking
thorough and consistent opportunities.
6. Listen to comments and suggestions based on into account the best interests of the Company, based
on fair compensation to both parties and avoid situations
professional knowledge of employees.
7. Strictly comply with various laws and regulations that cause the conflict of interest as well as comply
with the covenant, providing true and accurate reports,
related to employees.
8. Avoid any actions which are unfair and may negotiation, solving problems and finding solutions based
affect the stability of the employee’s job or threaten and on business relationships with the following guidelines.
1. Do not call or accept or pay any dishonest
create pressure on the mental state of the employee.
9. Allow employees complain in the case that they benefits in trading with partners and/or creditors.
2. In the event that there is information on whether
are not treated fairly in accordance with the system and
to call or receive or pay any dishonest benefits, it must
process specified.
10. Keepting the reputation of the company; be disclosed to the partner and/or creditors to jointly
Executive and employees have the right to freedom of resolve the problem fairly and quickly.
3. Strictly complying with various agreed conditions
conduct as personal matters, but should avoid negatively
In the case of failing to comply with any conditions, the
affecting the image of the Company.
11. Executives and employees who are supervisors creditors must inform the creditors in advance in order
should behave in a respectful manner for employees to jointly find a solution.
Policies and social responsibility
and employees should not do any disrespectful to the
The companies in the “Krungdhep Sophon Group” have
supervisors.
the
policy to conduct business that is beneficial to the
12. An important factor that makes people work
together effectively is discipline, that is, compliance with economy and society, local customs that unit of the
rules and regulations, whether written or not, and having company is located and is the company policy to be good
citizen, complying with all relevant laws and regulations,
a conscious mind to behave like that consistently.
striving to use continuous efforts to upgrade the quality
Policies and dealing with the shareholders
“Krungdhep Sophon Group” recognizes that of society, both by itself and in collaboration with the
shareholders are the owners of the Company and the state and community, to strengthen the policies above.
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The companies in the “Krungdhep Sophon Group” have
the policy to conduct business that is beneficial to the
economy and society, local customs that unit of the
company is located and is the company policy to be good
citizen, complying with all relevant laws and regulations,
striving to use continuous efforts to upgrade the quality
of society, both by itself and in collaboration with the
state and community, to strengthen the policies above.
The Company will return part of the profits to
activities that contribute to society regularly and will
instill the consciousness of employees at all levels to be
social responsibility minded seriously and continuously
in order to remain a good corporate culture in the long
run.

By mail
Chairman of the Audit Committee
Krungdhep Sophon Public Co., Ltd.
185 Rat Burana Road, Bang Pakok Sub-district,
Rat Burana District,
Bangkok 10140
E-mail: infokwc@kwc.co.th

5.4 Vision and Mission Statement
TOP of MIND is the Vision Statement to the Krungdhep Sophon PCL group of companies:

1. For our Customers - Helping our customers
to become effective in cost management and business
processes through the design of our Solutions with the
usage of best in class technology
2. For our Employees - Accelerating individual
Safety, Health and Environment
The companies in the “Krungdhep Sophon Group” capabilities using strength based development
are committed to conducting business based on safety, programs
The mission statements are written separately by
health and environment with the following guidelines
1. The Company will comply with various laws group of companies as follow:
1. Krungdhep Sophon PCL - “ Deliver VALUE
and regulations in the safety, occupational health and
environment of the country in which the company to our customers by offering Sound Business and
Technology Solutions in combination with IT provisions
operates
2. The Company will always maintain a safe through our Group of Companies and ensuring Optimum
working environment for the life and property of Return on Stakeholders Capital” (Krungdhep Sophon PCL
stakeholders are: Customers, Employees, Shareholders,
employees.
3. Executive and employees must seriously pay Suppliers and Society/Environment)
2. KWC Logistics - “ Specializing in Warehouse
attention to all activities that will enhance the quality,
and Wharf business to manage our customers businesses
health and environment.
4. The Company will disclose information directly with accuracy, efficiency and highest effectiveness”
3. Krungdhep Document - “ As a Business Content
about the relationship of the Company’s operations to
Management Expert,KDC will provide Sound Customer
safety, occupational health and the environment.
Solutions by Delivering outstanding services through our
Ensuring compliance with business ethics
The companies in the “Krungdhep Sophon Group” professional employees with  customer satisfaction”
The Corporate Core Values:
define the duties and responsibilities of all directors,
The Company upholds 4 new core values that has
executives and employees to understand and follow the
policies and practices as set out in this Code of Conduct been cascaded down to all its Employees.
1. Service Excellence: Through the Innovative Use
strictly not complying with voluntary practices and cannot
of Technology and Business Solutions Design
claim for not to being aware of this ethics practice.
1.1 Utilize technology to support working within
Executives at all levels in the organization must
take care of and assume that it is important to ensure the organization to reduce cost and to increase the work
that employees under their command line understand with efficiency and effectiveness
1.2 Continuously look for ways to get better
and follow the ethics manual seriously.
Receiving complaints on corporate governance and results
2. Professional Teamwork: Collaboration through
business ethics
The Company has appointed the Chairman of the “Touch Points”
2.1 Collaborate among all functions to achieve
Audit Committee, which is an independent director,
to receive complaints on corporate governance and business results.
2.2 Perform as a representative of the
business ethics. The Company’s employees can submit
complaints on corporate governance and business ethics company by taking good care of the company visitors.
directly to the following address:
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2.3 Share the work development guidelines
and be able to show the improvement in the area of
responsibility.
3. Employee Development: Maximize Individual
Potential
3.1 Continuously demonstrate self-development
3.2 Maximize the potential by taking different
assignments within the work function. Share the work
development guidelines and be able to show the
improvement in the area of responsibility
4. Customer Orientation: Zero Disappointment
4.1 Provide the service to the customers based
on what have been agreed upon.
4.2 Seek for customers’ needs and exceed
their expectations.
4.3 Continuously develop and improve customer services to maintain the customer loyalty.
5.5 Combining or separating executive positions

The Chairman of the Board shall not be the same
person as the Managing Director to ensure separation of
responsibilities for policy planning, corporate governance
and administration, and to prepare training courses for
executives development.

5.6 Development of directors and executives
		Knowledge and understanding of duties to be
performed

Realizing the important role of the Board of
Directors in ensuring that the rights of all stakeholder
groups are exercised correctly and equitably so as to
enhance the confidence of all stakeholder groups and
long-term growth prospects of the enterprise, the company has selected knowledgeable and capable people
with excellent work experienced to serve as directors on
the company’s Board of Directors. These directors are
responsible for supervising implementation of various
rules and regulations, approve business plans and set
up standards of corporate governance, determine future
direction and strategy’s company.
The Company establishes a policy to support
its directors and executives to participate in seminar
and training of the courses which are useful for the
duty performance, organized by the Thai Institute of
Directors, the SET, or other independent institutions for
the continuous improvement of their operations, and
utilization of their knowledge with the Company and the
Company’s business group accordingly.

In 2019, the Company’s director and top executive for two persons participated in training in the courses of the Office
of the Securities and Exchange Commission, and Thai Listed Companies Association in Market for Alternative Investment
(maiA).
No

List of the Directors and
Executives

Couse Title

Audit Adjustment

Course Organizer

1

Mrs. Suthawan Sukkoson

2

Mr. Chanchai   Lamyordmakpol CTO Chief
Thai Listed Companies Association in
Transformation officer Market for Alternative Investment (maiA).

Executive’s succession and development planning

To prepare for executive positions, the company has
prepared an executive development plan by selecting
executives from every department on the basis of
outstanding performance and potential to accept higher
responsibilities. Success of this development plan will
be followed up for the purpose of considering annual
promotions.

The Office of the Securities and
Exchange Commission

Training and education

The company encourages directors and executives
to participate in training programs and workshop
seminars so as to improve their knowledge which can
be applied for the benefit of stakeholders in keeping with
the Good Governance policy.
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5.7 The Board of Directors’ Meeting

The Company schedules the meeting date
and determines the regular meeting agenda for the
Board of Directors’ Meeting in advance in each year.
The Company Secretary will schedule the meeting date
and the regular meeting agenda for the meeting year
round in advance from the year-end period prior to the
meeting in the following years to allow the directors to
allocate their time and attend the meeting.  Generally,
the Board of Directors’ Meeting will be organized every
1.5 months on the third Wednesday of the month, and
may be changed, or the appointment may be additionally
made for the Board of Directors’ Meeting as appropriate.
Each director must at least attend the Board of Directors’
Meeting for 75% of the number of the meetings yearly
organized, unless the appropriate reason and necessity.
A quorum of the Board of Directors’ Meeting
consists of the directors not less than two-third of
total directors. The number of the Board of Directors’
Meetings shall be consistent with the obligations, duties,
and responsibilities of the Board of Directors. However,
during last 2019, the Board of Directors convened total
of eight meetings and the non-executive directors had
an opportunity to convene one meeting without the
meeting attendance of the Management on December
11, 2019.
In selecting the issue to be filled as the agenda
of the Board of Directors’ Meeting, the Chairman of the
Board, and the Managing Director shall mutually consider
the significance and necessity. However, each director
can freely propose the issues to be filled as the agenda
of the Board of Directors’ Meeting.
The Company Secretary is responsible for
holding the meeting and sending the invitation letter for
the meeting, meeting agenda, and meeting documentation to the directors at least 5 (five) days in advance
prior to the meeting date to allow the directors to have
sufficient time for considering the information prior to the
meeting attendance, except emergency. Each director
can inquire an additional information from the Company
Secretary and is independent to propose the issues into
the meeting agenda.  
5.8 Holding of the director office by the director at
other companies 		

The Board of Directors realizes on the
significance of the efficient duty performance as the
directors of the Company. Therefore, the number of the
companies of which each director will hold the office
shall be appropriately determined due to the possibility
on decrease in the efficiency of duty performance as the
director of the Company in case where the number of
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the companies of which the director holds the office are
excessive as follows
- Each director of the Company (except the
executive director) shall hold the director
office in other listed companies for not more
than five companies without exception.
- An executive director shall hold the director
office in other listed companies for not more
than two companies.
- In case where any director of the Company
holds the director or executive office in other
companies, he/she shall notify the Board of
Directors for acknowledgement.
The director of the Company is unable to enter
as the partner or enter as the director in other private
company or public limited company that operates the
business of which the business condition is similar to
and competitive with the Company’s business, unless
advance  notification to the Shareholders’ Meeting prior
to the appointment resolution.
Every new entering director must disclose his/
her external activities and interests upon assuming the
director office. In addition, every director has duty to
report his/her activities, and inform the change in the
information (if any) relating to the external interests for
the Company’s acknowledgement.

5.9 Performance evaluation of the Board of
Directors on individual board basis

The Board of Directors yearly conducts a
performance evaluation of the Board of Directors for
the whole board, and report an evaluation result to
the Board of Directors for acknowledgement whether
and how in the past one year period, the operation is
complete and suitable under the scope of the authority
and in accordance with the Corporate Governance
Code. The performance evaluation result shall be used
for the improvement and correction in the following
year. However, the Company Secretary shall collect
and summarize the result for the Board of Directors’
acknowledgement.
A performance evaluation form of the Board of
Directors on individual board basis has been developed
from self-evaluation form of the SET. The evaluation
topics are classified into four main categories consisting
of: 1) Structure and Qualification of the Board of Directors,
2) Board Meetings, 3) Roles, Duties, and Responsibilities
of the Board of Directors, 4) Other Issues. Each category
consists of 29 sub-topics under self-evaluation form of
the Board of Directors.  
The summary on the self-evaluation of the Board
of Directors on individual basis for 2019 indicated total
average score level of all categories at 96.51%.

5.10 Performance evaluation of the directors and
members of the sub-committees on individual person
basis.

In 2019, the Board of Directors conducted
a performance evaluation of the directors and the
members of the sub-committees on individual person
basis, focusing on utilization of the evaluation result for
improving the duty performance of the Board of Directors.
A self-evaluation was scheduled to be conducted once
a year. However, the Company Secretary collected
and summarized the result for the Board of Directors’
acknowledgement.
The summary on the self-evaluation of the
Board of Directors on individual member basis (selfevaluation) for 2019 indicated total average score level
of all categories at 98.48%.
5.11 Self-evaluation of the sub-committees

In 2019, three sets of the sub-committees
under the governance of the Board of Directors
conducted a self-evaluation on their performance for the
whole committee, and reported the evaluation result to
the Board of Directors.
The Audit Committee, the Nomination and
Remuneration Committee, and the Risk Management
Committee used evaluation form to conduct selfevaluation on their performance for the whole subcommittee. The said evaluation form contains the
queries which are classified into three categories as
follows: 1) Structure and Qualification of the Committee,
2) Sub-Committee Meetings, and 3) Roles, Duties,
and Responsibilities of the Sub-Committees. The
self-evaluation on their performance for the whole
committee of the Audit Committee, the Nomination and
Remuneration Committee, and the Risk Management
Committee indicated total average score level of all
categories at 98.80%, 95.58%, and 99.60%, respectively.
5.12 The evaluation of the Corporate Governance
Report of year 2019

As the Stock Exchange of Thailand supports
the Institute of Director to conduct survey and evaluate
the good corporate converence of registered public
companies in year 2019, the Company has received a
scoring of 81 % which is in the range of Very Good

5.13 Selection criteria for the director of the
Company

In selecting and considering a qualified and
suitable candidate to be nominated as the director
and from giving the minor shareholders and major
shareholders the opportunity to nominate, the said
nomination must be passed for the consideration of
Board of Directors. The director of the Company must be

qualified consistency with the determined laws and criteria
whereas the differences in sex, tribe, race, nationality or
native land are not taken to be a qualification limitation.
In addition, the Company also gives precedence to the
matter of the director’s independence, potential conflict of
interests with the Company, competency, and expertise
of the Company’s Board of Directors.
5.14 Orientation of the new director

		 The Company organizes a talk from the Managing
Director and top executives on the nature of business
operation, and a guideline of the business conduct, the
relevant regulations and information which is necessary and
useful for the duty performance. A Welcome Package for
TOP’s New Board of Director is prepared as the information
which is useful for working and contains the key information,
such as schedule of the Board of Directors’ Meeting, history
and business of the Company, guideline of the business
conduct, strategic plan, latest achievements, Corporate
Governance Code and Business Code of Conduct Manual,
Charter of the Sub-Committees, Independent Director Manual
(for independent director), etc.
Independent Directors
The Independent Director comprises of :
1. Miss Suthawan Sakkosol Independent Director
2. Mr. Ovart Phanprechakij Independent Director
3. Mr. Amorn Asvanunt
Independent Director
4. Mr. Arun Chirachavala Independent Director
5. Mrs. Acharaporn Hemakom Independent Director
The company’s Board of Directors has defined the
term “independent director* the same as stipulated in the
regulations of the Office of the Securities and Securities
Exchange Commission (SEC) and Stock Exchange of
Thailand (SET), as follows
1. He/she shall not own shares in excess of 1
percent of the total shares with voting rights of the
company, the parent company, subsidiary company,
joint venture or legal entity that may have conflict of
interest. In this regard, shareholdings of parties that are
related to the independent director shall be included as
shareholding of the independent director.
2. He/she shall not be, or shall not have been,
director(s) that had participated in the management,
employee, staff, advisor who receive regular monthly
wage, or any person authorized to control the company,
parent company, subsidiary company, joint venture
company, same-level subsidiary, or any legal entity that
may have conflict of interest, except in the case that the
aforementioned status has been terminated no less than
2 years prior to their appointment.
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3. He/she is not related by blood or by legal
registration as father, mother, spouse, sibling or offspring,
including spouse of offsprings of company executives,
major shareholder, or person with authority to control,
or person who will be nominated as executive or person
with authority to control the company or its subsidiary.
4. He/she shall not have or have had business
relationship with the company, parent company,
subsidiary company, joint venture or legal entity that may
have conflict of interest that may hinder theexercise of
free judgment. He/she shall shall also not be, or have
been, a major shareholder, non-independent director or
executive of persons that have business relationships with
the company, parent company, subsidiary company, joint
venture company or legal entity that may have conflict
of interest, except in the case that the aforementioned
status has been terminated at least 2 years prior to their
appointment.
Business relationships stated in Clause 1
shall include trade transactions that arise from normal
business activities, renting or leasing real estate, items
that relate to assets or services, giving or receiving
financial assistance by means of receiving or lending,
guaranteeing or giving assets as debt collateral, including
other similar behaviors that incur liability of the applicant
or the partner to an agreement, whereby payment due
to be made by one party to the other is equivalent to at
least 3percent of tangible assets of the applicant or Baht
2 millions, whichever amount is lower. In this connection,
calculation of the aforementioned liability shall be based
on the method for calculating the value of related items
in accordance with the announcement made by the
Board of Directors of the Stock Exchange of Thailand
with respect to data disclosure and normal practices
by listed companies in connection with related items.
เท calculating the aforementioned liability, any liability
that occurs within one year prior to the day when that
business relationship with the same person takes effect
shall also be included.
5. He/she shall not be, or have been, auditor of
the company, parent company, subsidiary, joint venture
company or legal entity that may have conflict of interest,
except in the case that the aforementioned status has been
terminated no less than 2 years prior to the day of their
appointment.
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6. He/she shall not be, or have been, provider of
any professional services, including legal or financial
consulting services for which remuneration in excess
of Baht 2 million has been paid by the company,
parent company, subsidiary, joint venture company or
legal entity that may have conflict of interest. เท the
event that the provider of any professional services
is a legal entity, this requirement shall include major
shareholder, non-independent director, executive or
manager’s shareholding by the aforementioned provider
of professional services except in the case that the
aforementioned status has been terminated no less than
2 years prior to the day of their appointment.
7. He/she shall not be directors that have been
appointed to represent the company’s director, major
shareholder or shareholder that is related to the
company’s major shareholder.
8. He/she shall not have any other status that
may hinder the expression of independent opinion in
regard to the company’s performance. Subsequent to
the appointment as independent director in accordance
with the criteria described in 1-8 above, the independent
director may be authorized to participate in making a
collective decision that concerns the undertakings of
the company, parent company, subsidiary, joint venture
company or subsidiary company with similar ranking, or
legal entity which may have conflict of interest.
Committees

  The 3 Comittees appointed by the Board of Directors
to assist in overseeing corporate goverance are  as follows:  
(1) The Audit Committee
(2) The Risk Management Committee
(3) The Nomination andCompensation Committee
(1) The Audit Committee
		 Composition and qualifications

The Audit Committee, comprised of 3 directors
of the company who have the qualifications to serve as
independent directors and have sufficient knowledge
and experience to carry out the task of auditing the
trustworthiness of financial statements, was appointed
by the Board of Directors in accordance with the criteria
of the Stock Exchange of Thailand.

The Audit Committee comprises
Year 2019
Meeting
Meeting
held
Attended

No

Name

Position

1
2
3

Miss Suthawan Sakkosol
Mr. Ovart
Phanprechakij
Mr. Arun
Chirachavala

Chairperson of Audit Committee
Audit Committee
Audit Committee

5
5
5

5
5
5

(a) comments on accuracy, completeness and
credibility of the company’s financial report,
(b) comments on adequacy of the company’s
internal control system,
(c) comments on the company’s compliance
with the laws and regulation of the Stock
Exchange of Thailand or laws relevant to
the company’s business,
(d) comment on suitability of the external |
auditor,
(e) comment on transactions that may lead to
conflict of interest
(f) the number of committee meeting and
attendance of each member
(g) other general comments arisen as the
audit committee performed its duties as
defined in the committee’s charter,
(h) others information which should be made
available to shareholders and general
investors within the scope of duties and
responsibilities assigned by the Board of
Director,
7. Other assignments from the Board of Director
with the consent of the audit committee.  
The Board of Directors Meeting No. 8/2019 on
November 11, 2019 approved the Charter of the Audit
Committee .The Audit Committee has been reviewed
these charters and announced on January 1, 2020
the charter is reviewed regularly and also appointed
Company secretary as secretary of the Audit Committee.

Mr. Arun Chirachavala has appointed as Independent
Director and Audit Committee effective Apirl 21, 2017
On May 12, 2017 the Board of Directors appointed
the entire Audit Committee which had completed its term |
of office to act as Audit Directors for another term. The
term of office of this Committee is 3 years or no later
than the tenure of the Company’s Director, starting from
May 2017 to May 2020.
Duties and responsibilities

The audit committee has the scope of duties and
responsibilities to the Board of Director on the following
matter:
1 .to review to ensure that the company’s financial
reporting process is accurate and adequate;
2. to review to ensure that the company has a
suitable and efficient internal control system and internal
audit system, including to select, nominate, rotate or
terminate the internal audit department head or other
department responsible for the internal audit;
3. to review to ensure that the company complies
with the securities and exchange law, regulation of the
Stock Exchange of Thailand and other laws relation to
business of the company;
4. to consider, select and nominate the company’s
external auditor and to recommend their remuneration
including to discuss significant matters with the external
auditor once a year without the management team being
present;
5. to ensure that the company complies with all
related law and rules of the Stock Exchange of Thailand
when there is a connected transaction or transaction that
may lead to conflict of interest for the company’s best
interest;
6. to disclose the audit committee’s report as part
of the company’s annual report. The audit committee’s
report, executed by chairman of the audit committee,
should include the following information:
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(2) Risk Management Committee
		 Composition and qualifications

The Risk Management Committee comprises 3 directors of the company who have been selected and
appointed by the company’s Board of Directors.
Year 2019
No

1
2
3

Name

Position

Mrs. Acharaporn  Hemakom Chairman of Risk Management Committee
Mr. Amorn  Asvanunt
Risk Management Committee
Mr. Ovart  Phanprechakij
Risk Management Committee

On May 12 2017 the Board of Directors appointed
the entire Risk Management Committee which had
completed its term of office to resume as members of
the Risk Management Committee for another term. The
term of office of this Committee is 3 years or no later
than the tenure of the Company’s Directors, starting from
May 2017 to May 2020.
Duties and responsibilities

1. To consider procedures and methods for
managing risks of the company and its subsidiaries;
2 To appoint managers of group companies to
participate in the Working Group on Risk Management;
3. To consider action plan and risk management
results presented by the Working Group;
4. To report risk management results to the Board
of Directors.
The Risk Management Committee has appointed the
Working Group on Risk Management comprising of the
Managing Director of  Krungdhep Sophon PLC, General

(3) Nomination and Compensation Committee
		 Components and Qualification of the Committee

Meeting
held

Meeting
Attended

2
2
2

2
2
2

Manager of KWc Logistics Co.,Ltd., Managing Director
of  Krungdhep Document Co.,Ltd. , Senior Manager
HR, Senior Manager Internal Audit, Senior Manager
IT and Accounting Manager to assume the following
responsibilities
1. To study and evaluate risks and risk levels
resulting from external factors and/or internal factors
that may impact operations, and propose guidelines to
prevent and monitor Risks.
2. To implement risk management in accordance
with set guidelines;
3. To follow up and report operating results to the
Risk Management Committee.
The Steering Group on Risk Management
(comprised of the Executive Management team) shall
present a summary report to the Risk Management
Committee at least twice yearly, for consideration and
presentation to the Board of Directors of the company. At
present, all the operational units have made joint analysis
and evaluation of risks, along with continuous preparation
of a risk management action plan. Improvements and
developments have also been made to reduce risks that
may impact the company’s operations.

The Nomination and Compensation Committee is consisted of 3 members of Board of Directors appointed  
Year 2019
No

Name

1 Mr. Amorn   Asvanunt

Position

Chairman of  Nomination and
Compensation Committee
2 Mr. Arun   Chirachavala Nomination and Compensation Committee
3 Mr.Somsak Jaitrong
Nomination and Compensation Committee
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Meeting Meeting
held Attended

2

1

2
2

2
2

The Board agreed  and approved the Nomination
and Remuneration Committee Charter , for their duties,
responsibilities and practices  which the Board of
Directors assigned to the Nomination and Remuneration
Committee can perform their duties fairly. appropriate and
transparent The principles of good corporate governance
provide confidence to all stakeholders.
Roles and Responsbilities

1. The Policy, rules and procedures for the
nomination and remuneration other benefits of Directors
Senior/ Executive Management of the Company and
group
2. Review and propose Corporate policies on
Compensation and Benefit to the board of directors    
3. Selection of Important and Strategic Resources
that is within accordance to the policy and procedures
of the Company to propose the appointment of such
resources to the board of directors 3.  
(1). Directors
(2). Directors within the sub Committees as
set up by the board of directors
(3). Company Secretary
(4) Executive Management, which are
			 - Managing Director of Krungdhep
Sophon PCL
- General Manager of KWc Logistics
Co.,Ltd. And Managing Director of  
Krungdhep Document Co.,Ltd.
- Senior Manager of Finance and
Accounting
The Managing Director of Krungdhep Sophon
PCL shall have the prerogative to recommend, and select
the General Manager of KWc Logistics Co.,Ltd. And  
Managing Director of Krungdhep Document Co.,Ltd.
and Chief of Finance, to obtain the endorsement from
the Nomination & Compensation Committee
4. Propose directors to be elected and replace
directors within the regulation of Company
5. Revise the Nomination & Compensation
Committee Charter every year that is to suit changing
conditions
6. Other scope of responsibilities as assigned by
the board of directors

Oversee of the operations of its subsidiaries
Krungdhep Sophon Public Company Limited has
two subsidiary companied mentioned in the General
Informaiton Section. Such 2 subsidiary companies are
under the business operation control via the Board of
Directors of the Company appointed 3 company Director
(one is a Managing Director of Krungdhep Sophon Public
Company Limited) and 2 Executives being Director of
KWC Logistics Company Ltd. and Krungdhep Document
Co., Ltd. agree to hold meetings every 1.5 months (or as
needed) to help accelerate decision making processes.
With reference to the working frame of the Board of
Directors, the Board of Directors have full authority to
direct the business goals including budget, operation
and other transactions of both subsidiaries.
Control of inside information
The Audit Committee performs the duties to ensure
the appropriate and effective control of inside information
and internal audit, review the financial report of the
company is accurate and reliable, consider the related
parties transaction or the transction that may have the
conflict of interest to comply with the law and regulations
of the Stock Exchange and relevant laws governing
the business. This is to ensure that those transactions
are reasonable and beneficial to the Company, inform
the Management to correct deficiencies found with the
Audit Committee deems appropriate. The internal audit
consultant is free to perform their internal audit duties and
evaluate the efficiency and sufficient of internal control. In
addition, the company is aimed to encourage the Internal
Audit Department conducts the audit in accordance with
international standard and use of COSO Internal Control
Integrated Framework.The company provided traning
to its executives and employees and its subsidiary
companies’ executive and employees in respect to
the corporate governance, risk management, internal
control, and internal control self evaluation so that the
performance and all departments of the company and
its subsidiary companies are able to test and evaluate
the sufficiency and efficiency of internal control system
within the organization. The Board of Directors is to
ensure the Internal Audit Department is independent and
request any report must be made directly to the Audit
Committee.
The company has presented the Audit Committee
Report as appeared in the Annual Report.
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Audit Fee
The Audit Fees are as follows:
Name

Krungdhep Sophon Public Company Limited
Krungdhep Document Public Co., Ltd
KWC Logistics Co., Ltd
Total

Year 2019

Year 2018

660,000
385,000
310,000
1,355,000

635,000
360,000
295,000
1,290,000

* Subject to the consideration and approval of the Shareholders Meeting
Non Audit fees such as travelling expenses and other related expenses:

Actually paid in 2019, amount 33,050 baht

Applying good corporate governance principles for listed companies in 2017
In the opinion of the Board of Directors, the Company’s current operation has been consistent with all eight
clauses of the CG Code Practices. Some sub-practices have not yet been adapted by the Company since the
Company has been deemed as inappropriate for taking action at this moment.
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Corporate Social Responsibility
The Company has the policy to cooperate and support the policies and activities of public sector or private
sector as appropriate. The company conducts the business or control the practices in compliance with the laws,
avoidance in cooperation or support those who commit unlawful acts or impacts to environment as well as promoting
and creating the awareness of community responsibility and society among employees and executives at all level
continuously.The Company is committed to support sustainable corporate social responsibility and investment
programs to the community and society and ingrainig such ethics and morale to its employees.
In 2019
1. Fish House, Crab Bank and Mangrove Crab
Nursing Area/Ban Pla Project
		 Place: Ecotourism Model Community, Dolphin
Food Sources (Ban Pla), Khongkharam Temple,
Bangpakong Sub-district, Bangpakong District,
Chachoengsao Province on 23 November 2019. Details
of the activity are as follows:
		 - Donation of blue water tanks used for repair
			 of Ban Pla Bridge
		 - Donation of palm tree for strengthening Ban
			 Pla Pier and separating animal sanctuary
			 area in front of Khonkharam Temple
		 - Planting Rhizophora mucronata on Ko Nok,
			 which is a small island on Bangpakong River
		 - Collecting trash on Ko Nok, which is a small
			 island on Bangpakong River, together with
			 the local representatives
2. Participating and supporting the project,
encouraging participation and support of the coastal
community mission to conserve and restore marine and
coastal resources “4th Save Marine for My Life” Organized by
Department of Marine and Coastal Resources
		 Place: Khonkharam Temple, Bangpakong
Sub-district, Bangpakong District, Chachoengsao
Province on 7 December 2019
3. Scholarship 2019 Project held at Bangpakok
School, Rajburana Districtm Bangkok

In 2018
1. Fish and crab house and repair project
		 Location : eco-tourism prototype community
Dolphin Food (Ban Pla), Khongkharam Temple,
Bang Pakong Sub-District, Bang Pakong District,
Chachoengsao Province, on December 1st, 2018 with
the following activities.
		 - Donated 100 life jackets
		 - Create knowledge labels 3 mangrove forest
			 ecosystem information
		 - Donate money to support the construction
			 of garbage pipes from PVC pipes
		 - Donate money to support fish tents (Nursery
			 fish breeding area)
2. “Scholarship Program for the Year 2018,
Wat Bang Pakok School, Rajburana District, Bangkok
Metropolis
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Internal Control and Risk Management
The Company has one Risk Management
Committee which has been appointed by the Board
of Directors to consider and manage risks of business
operation of the Company and the subsidiaries. The
Company emphasizes the following 6 major risks which
impact its business operation:

which definitely meets their digital archive requirements.
Data is accessible very quickly, accurately and safely.
Access has been developed to ensure better security
and efficiency.
- The Company has the policy to use IT systems
to manage the movement of documents and data within
the organization, to reduce paper usage and use more IT
1. Relationship with external persons: 		 systems in order to access information that is necessary
The Company realizes the importance of communi- for operations to increase efficiency and providing
cation and knowledge sharing to outsiders including services to customers faster. The subsidiaries have set
customers, suppliers and general public which may the standard for the security of customer information with
have great influences on the Company’s policy on new ISO / IEC 27001 standard Which has been continuously
business. Website will be used most effectively. Seminars certified.
will be arranged to share knowledge to customers.
Products will be presented in a variety of trade exhibitions. 4. Natural Disaster and Crisis Prevention
Customer visits will be done to give information to and System:
take requests from customers. meetings will be held to
The Company has the policy to respond to natural
exchange information, needs and possible solutions to disaster by making emergency response plan and
problems to support each other’s task.
business continuity plan (BCP) to ensure that, in case
of natural disaster or crisis, the Company will be able to
2. Strategic Risk:
continue its business operation without problems. This
Each year, the management continually monitors plan has been practiced with customer on regular basis.
and analyzes the changes cause by external and internal
factors affecting the business operations, both short 5. Human resources:
and long term.  Also set strategic and business plans
The Company emphasizes development of
including budgets in order to drive business growth and personnel at all levels. Therefore, annual personnel
customer demand.  These plans will be proposed to the development plan has been made for all executives and
Board of Directors for the Company direction and its employees by focusing on development according to the
subsidiaries.  It will be communicated to all employees, duties of each division along with development of skills
customers and stakeholders to ensure the operation is and knowledge such as IT, English proficiency and team
going in the same direction.
working.
3. Information Technology:
The Company sees the importance of an Information
Technology System. IT system is the key of business
driven both internal and external.
- The Company has a great system for customer,
which is RSSQL application used for archive management.
It can be called for real-time service. Also, we have digital
archive system where customers can search documents
stored in the Company’s digital system very conveniently,
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6. Safety standard:
The Company focuses on taking care of the places
and property of customers as well as work safety.
Therefore, we provide personal protective equipment to
employees, establish work process safety, implement
technology to ensure work safety and determine the
workplace according to the importance of customer data
and measures to restrict access to each area to enhance
safety of customer’s property and data.

Related Parties Transactions
The Company has accounting transactions with its related parties, which are managed by its shareholders or
having some shareholders or co-directors managing those business or parties. Such business transactions consist
of services and loans of which the rate of services and interest are in accordance with the market price as would
be chargeable to a third party and is under the mutually agreed conditions.
Companies

Krungdhep Document Company Limited
KWC Logistics Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited
Bangkok Insurance Public Company Limited
Bangkok Life Assurance Public Company Limited
BBL Asset Management Company Limited
Green Spot Company Limited
Palang Sophon Company Limited
Aioi Bangkok Insurance Public Company Limited

Relationship

Subsidiary
Subsidiary
Related company by being its shareholder.
Related company by being its shareholder.
Related company by having co-directors.
Related company by having co-directors.
Related company by having co-directors.
Related company by having co-directors.
Related company by having co-directors.

The significant related transactions are as follows :
Transactions in Statements of Financial Position

1
2
3

Cash at bank
- Related parties
Investments in the Open-end Fund
- Related parties
Trade receivables
- Related parties

Baht

36,300,905
158,825,160
5,137,463

ในปี 2562 บริษัทมีรายการทางบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
Transactions in Statements of Income

1
2
3
4
5
6

Storage fees income
- Related parties
Income from sales
- Related parties
Management fee income
- Related parties
Interest income
- Related parties
Cost of sales and services
- Related parties
Administrative expenses
- Related parties

Baht

15,972,517
49,520
13,092,370
166,047
2,483,490
625,483

For the details of Related Parties Transactions which compared those of 2019 and 2018 was shown in the Note
to the Financial Statement No.22 and details for the year 2017 could be found in the Company’s Website in
order to have 3 year comparison.
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Details regarding Directors and Executives
Mr.Chote Sophonpanich
Chairman

Miss Suthawan Sakkoson
Independent Director
Chairman of the Audit Committee

77 Years

54 years

Education
Bachelor Degree of Economics, Sydney University,
Australia
Training Programs
October 7, 2019
WMS Asia 2019 (World Marketing Submit) Forget
EX-Growth. Focus next growth at Siam Kempinski
September 11-12, 2019
Global Business Dialogue 2019 Designing New
Growth Model Toward Sustainability at Athene
Hotel
June 12, 2019
LMO Forum “Dragon Land Penetrating Market”
at Victor Club,Rama IV
March 13, 2019
Private Event Transforming Sales Executing Through
Harnessing the Power of Advanced Analytics at St.
Regis Hotel
Appointed effective on
   July 15, 1994
No. of years as Company Director 25 Years
%Shares(as of December 2019)
103,632 shares (1.73%)*
Position in Listed Companies -NonePosition in Non Listed Companies
Chairman
Green Spot Co., Ltd.
Chairman
Watana Chote Co.,Ltd.
Director
Watana Sophonpanich Co.,Ltd.
Director
Mitkorn Development Co., Ltd.
Director
C.R. Holding Co.,Ltd.
Position in Related parties whieh may take a Conflict
of interst or sane besiness and compete with company
-NoneWorking Experience
Director Bangkok Bank Company Ltd.
Chairman Patthanasin Securities PCL.
Attended the Meeting 2019
Board of Director Meeting  9  out of 9
*Including related parties
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Education
Master Public Administration Chulalongkorn
University  
Bachelor Financial accounting Univerity of the Thai
Chamber of Commerce
Training Programs
2019 - Audit Adjustment
The Office of the Securities and Exchange
Commission
Appointed effective on Januray 25, 2016
No. of years as Company Director   4  years
%Shares(as of December 2019) -NonePosition in Listed Companies -NonePosition in Non Listed Companies  -NonePosition in Related parties whieh may take a Conflict
of interst or sane besiness and compete with company
-NoneWorking Experience
2016-Present Director Enterprises Development
Division 3 State, Enterprise Policy Office
2012-2016 Specialist Securities of the State,
Enterprise Policy office
Attended the Meeting 2019
Board of Director Meeting 9 out of 8
Board of the Audit Committee Meeting 5 out of 5

Mr. Amorn Asvanunt
Independent Director
Chairman of the Nomination and
Compensation Committee
Member of the risk Management Committee

Mrs. Acharaporn Hemakom
Independent Director
Chairman of the Risk Management Committee

72 years

65 years

Education
Education
MBA Bowling Green State University Ohio, U.S.A
Master of Public and Private Management Program
Bachelor of BA (Accountancy) Chulalongkorn
National Institute of Development Administration
University
(NIDA)
Training Programs -None-		
Bachelor of Econimics Chulalongkron University
Appointed effective on April 26, 2005
Training Programs -NoneNo. of years as Company Director   14 Years		Appointed effective on: February 23, 2012
%Shares(as of December 2019) -NoneNo. of years as Company Director 7 years
Position in Listed Companies
%Shares(as of December 2019) -NoneMember of the Audit Committee Sahacogen
Position in Listed Companies -None(Chonburi) PCL
Position in Non Listed Companies -NoneMember of the Audit Committee ICC Internstionnal Position in Related parties whieh may take a Conflict
of interst or sane besiness and compete with company
PCL
-NoneMember of the Audit Committee Far East DDB PCL
Working Experience
Position in Non Listed Companies
Independent Director BNH Medical Centre Co.,Ltd.
Analysts  Specialist                                                   
Position in Related parties whieh may take a Conflict
State Enterprise Policy Office
of interst or sane besiness and compete with company
(SEPO) The Ministry of Finance
-None-					
Expert Analyst,responsible for Supervision and
Working Experience
Evaluation State Enterprise Policy Office (SEPO)
2004-2015 Director, Executive Director, Member of
The Ministry
the Risk Management Committee
Specialist in management system development
Member of the Credit Committee TMB
State Enterprise Policy Office (SEPO) The Ministry
PLC
of Finance
Attended the Meeting 2019
Director Civil Aviation
Board of Director Meeting 9  out of 7
Director Zoological Park organization
Board of Nomination and Compensation Committee
Director Settlement tanning organization
Meeting 2 out of 1
Audit Committee Institute of civil aviation
Board of  Member of the Risk Management Committee
Audit Committee Organization of the Zoo
Meeting 2 out of 2
Attended the Meeting 2019
Board of Director Meeting 9 out of 8
Board of Member of the Risk Management Committee
Meeting 2 out of 2
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Mr.Arun Chirachavala
Independent Director
Member of the Audit
Member of the Nomination and
Compensation Committee

Mr.Ovart Phanprechakij
Independent Director
Member of the Audit
Member of the Risk Management Committee

66 years

68 years

Education
Master Industrial Engineering Stanford University,
U.S.A.
Bachelor Science in Industral Engineering with
Distinction, Stanford University, U.S.A.
Training Programs -None-		
Appointed effective on November 13, 2000
No. of years as Company Director 19 years
%Shares(as of December 2019) -NonePosition in Listed Companies
Independent Director, Chairman of the Risk  
Management Committee, Member of the Audit
Committee Bangkok Bank PLC.
Position in Non Listed Companies
Director   Palang Sophon Co.,Ltd.
Position in Related parties whieh may take a Conflict
of interst or sane besiness and compete with company
-None-						
Working Experience
President  Siam City Bank PLC.
Independent Director, Chairman of the Nomination
and Compensation Committee, Member of the Audit
Committee United Overseas Bank (Thai) PLC.
Attended the Meeting 2019
Board of Director Meeting 9 out of 9
Board of Member of the Audit  Committee Meeting
5  out of 5
Board of Nomination and Compensation Committee
Meeting 2 out of 2
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Education
MBA (Finance) Roosevelt University,Chicago, U.S.A.
BBA (Finance & Banking) Thammasat University
Training Programs -NoneAppointed effective on April 27, 2004
No. of years as Company Director 15 years
%Shares(as of December 2019)
17,350 shares 0.28%
Position in Listed Companies -NonePosition in Non Listed Companies -NonePosition in Related parties whieh may take a Conflict
of interst or sane besiness and compete with company
-NoneWorking Experience
Vice President and Credit Manager Bangkok First
Investment & Trust PCL
Director BFIT Securities Co.,Ltd.
Attended the Meeting 2019
Board of Director Meeting 9 out of 9
Board of Member of the Audit Committee Meeting
5 out of 5
Board of Member of the Risk Management
Committee Meeting 2 out of 2

Mr.Somsak Jaitrong
Director
Executive Director
Member of the Nomination and
Compensation Committee

Mr. Lau Ting Fai
Director

62 years

71 years

Education
Master Mechanical Engineering,Lamar University,
Texas USA
Bachelor Mechanical Engineering,KMIT North, Bangkok
Training Programs -NoneAppointed effective on March 6,2014
No. of years as Company Director 5 years
%Shares(as of December 2019) -NonePosition in Listed Companies -NonePosition in Non Listed Companies -NonePosition in Related parties whieh may take a Conflict
of interst or sane besiness and compete with company
-None-						
Working Experience
2011-2012
Vice President-Consumer Global Manufacturing
Strategy Deployment Johnson & Johnson
2010-2011
Vice President-Consumer Integrated Manufacturing,
Asia Pacific Johnson & Johnson
2005-2009
Executive Director-Consumer Integrated
Manufacturing, Asia Pacific Johnson & Johnson
Attended the Meeting 2019
Board of Director Meeting 9 out of 8
Board of Nomination and Compensation Committee
Meeting 2 out of 2

Education
Bachelor  Assumption University
Training Programs -NoneAppointed effective on July 15, 1994
No. of years as Company Director 25 years
%Shares(as of December 2019) 90,000 shares (1.50%)
Position in Listed Companies -NonePosition in Non Listed Companies
Director Yomix Co.,Ltd.   
Position in Related parties whieh may take a Conflict
of interst or sane besiness and compete with company
-NoneWorking Experience
Director Asia Warehouse Co.,Ltd.
Attended the Meeting 2019
Board of Director Meeting 9 out of 9
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Mr.Chanchai Lamyordmakpol
Director
Managing Director Member of the Nomination
and Compensation Committee

Mr.Charoen Fongsataporn
Financial Controller

55 years

56 Years

Education
Masters of Business Administration
Thammasat University
Bachelor of Chemical Engineering Faculty of Science
Chulalongkorn University  
Training Programs
2019 - Chief Transformation Officer: CTO Course
MAI Listed Companies Association
Appointed effective on April 29, 2016
No. of years as Company Director 3 years
%Shares(as of December 2019) -NonePosition in Listed Companies -NonePosition in Non Listed Companies   -NonePosition in Related parties whieh may take a Conflict
of interst or sane besiness and compete with company
-NoneWorking Experience
2014-2016   Director of Operations  
Linfox M Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
2012-2014   Director of Contract Logistics
Schenker (Thai) Co.,Ltd.
2012
Supply Chain Director Dutch Mill Co.,Ltd.
2003-2011 Distribution Operations Director
Thainamthip Co., Ltd.
1997-2003   Senior Manger Johnson & Johnson
(Thailand) Limited
1987-1997 Manager Colgate-Palmolive (Thailand)
Limited
Attended the Meeting 2019
Board of Director Meeting 9 out of 9
Board of Nomination and Compensation Committee
Meeting 2 out of 2
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Education
MBA-Marketing, Chulalongkorn University
Bachelor Degree in Accounting, Chulalongkorn University  
Bachelor Degree in Business Administration,
Sukhothaithammathiratch University        
Training Programs
2019 - Director Certification Program (DCP)
Thai Institute Of Directors (IOD)
2019 - Mini Master Of Management Program
National Institute of Development Administration
(NIDA)
Appointed effective on -None%Shares(as of December 2019) -NonePosition in Listed Companies -NonePosition in Non Listed Companies -NonePosition in Related parties whieh may take a Conflict
of interst or sane besiness and compete with company
-NoneWorking Experience
2558-2559 Chief Financial Officer Kids Edutainment
Co., Ltd. (Kidzania)
2555-2558 Director Tricor Outsourcing (Thailand)
Co., Ltd.
2549-2555 Group-CFO Shriro Holdings
(Thailand) Co., Ltd.
2548-2549 VP-Finance and Accounting                 
Amarin Printing Public Co., Ltd.
2539-2548 Finance and Accounting Director                                
Thai British Security Printing Public Co., Ltd.
2538-2539 Corporate Finance & Planning Manager                     
First Pacific Land Public Co., Ltd.
2535-2538 Deputy Managing Director-Finance
and Accounting S.M.T.Leasing Co., Ltd and S.M.T.
Rent-A-Car Co., Ltd.
2533-2535 Controller-Southeast Asia Lufthansa
German Airlines
2531-2533 Finance Manager                                          
Farmitalia Carlo Erba Co., Ltd.
2528-2531 Senior Auditor Price Waterhouse

Miss Sukanya Preechahan
HR Manager

Miss Pawarisa Kerdphoungkaew
Company Secretary

46 Years

35 years

Education
Bachelor Human Resources Suan Dusit University
Training Programs
2019 - Individual Development Plan
Judicial Training Institute
Appointed effective on -None%Shares(as of December 2019) -NonePosition in Listed Companies -NonePosition in Non Listed Companies -NonePosition in Related parties whieh may take a Conflict
of interst or sane besiness and compete with company
-None-						
Working Experience
2010-2016   Human Resourses Department Head
United Motor Works (Siam) Public
Company Ltd.
2008-2009 Human Resources Officer
Team Consulting Engineering and
Management Co., Ltd.
2007-2008   Human Resources Officer
Work Point Entertainment Public
Company Ltd.
2006-2007 Human Resources Manager
Sangthong Auto Partsworld Co., Ltd.
2003-2006   Assistant Human Resources Executive
Mandarin Clothing Co.,Ltd.

Education
Bachelor in Accounting Sripatum University
Training Programs
2019 - Board Reporting (BRP 29) / Thai Institute Of
Directors (IOD)
2019 - Advancs For Corporate Secretaries / Thai Listed
Companies Association
%Shares(as of December 2019) -NonePosition in Listed Companies -NonePosition in Non Listed Companies -NonePosition in Related parties whieh may take a Conflict
of interst or sane besiness and compete with company
-NoneWorking Experience
Information and Data Center Coordinator,
Company Secretary Deparment, Kiatnakin Bank PLC
Secretary, Small and Medium Enterprise
Deparment,TMB Bank PLC
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Management Discussion and Analysis
Business Overview
In 2019, the total revenue of the document storage
and other services, warehouse rental and wharf service
business with continuous growth Compared to the year
2017-2018, the company has a business plan. Focusing
on increasing revenue and profits from core businesses
and control operating costs appropriately. The important
events List by business as follows
Document Storage and other services

Revenue and expense management are in line with
the business plan and have better performance in 2019
than in 2018, with revenue generating more revenue
from both the main business and new businesses by
32.3%. Has exceeded 300 million baht in just 3 years
after making more than 200 million baht, with important
events in the year 2019:
1. Total document storage space are full in all 3
buildings since the beginning of the year 2019, causing
the company to rent a temporary document storage
area of 3,750 sqm. with storage capacity 75,000 boxes
in order to support the increasing volume of documents.
2. Obtaining outsource service project work for
inspecting and recording data in order to inspect and
record information of the Retail Credit Approval Bureau,
Government Savings Bank Project value of 168 million-baht,
duration of 2 years beginning in July 2019
3. Received a resolution from the Board of Directors
to build a document storage building (warehouse 4) with
an area of 10,000 sqm to accommodate the increasing
amount of document storage by beginning construction
in January 2020. The project will be completed and ready
for service to keep documents in the beginning of the
4th quarter. Project value 207 million baht

2. There is a renovation of the roof of the warehouse
building from tiles to metal sheet material, which can be
done by keeping customers to rent space continuously.
The company does not lose revenue. In 2019 is
completed at 67% of the area and will continue in 2020.
3. Wharf side There is a survey of underwater
structures that are still strong and safe. For the surface of
the dock the company has continuously repaired flooring
for security purposes and is able to continue operating
docks.
Total revenue is 371.0 million baht, an increase
of 80.5 million baht or 27.7 percent and a net profit of
102.2 million baht, an increase of 10.4 million baht or
11.3 percent.
Financial Analysis Report
1. Financial Statement Analysis
1.1 Total Assets

The company has total assets amounted of
743.0 Million Baht which increased from last year 7.9%.  
There is a return on total assets equivalent to 13.76%
increase from last year 0.42% with a return on fixed
assets equal to 23.3% increase from last year 0.8%.  
1.2 Total Liabilities

The company has total liabilities of 80.8 Million
Baht, increased from last year at 10.2% because
there are Provision for Long Term Employee Benefits,
accrued corporate income tax and other current liabilities
increased.
The company has a debt-free status. The
company has a debt ratio per equity equal to 0.1 times
in the same level of those of previous year.
1.3 Company Shareholders’ Equity

The company has shareholders’ equity
amounted 662.1 Million Baht increased from previous
year 7.6% and a Book Value per share 110.3 Baht
Warehouse rental and Wharf service business
1. In year 2019, there was a 96% occupancy rate increased from last year 7.8 Baht per share.  The Earning
and 82% usage rate of the both services, which is higher per share is equal to 17.04 Baht increased from last year
than that of 2018, This is resulting in increased revenue at 1.73 Baht per share.   
in this section
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2. Liquidity

2.1 Cash Flow

The company has cash and cash equivalents
amount of 40.5 Million Baht.  Receiving from Operating
Activities amount of 125.2 Million Baht, spending on
Investment Activities -75.2 Million Baht and on Fund
Raising Activities -54.2 Million Baht which mainly due
to dividend 54 million Baht paid to shareholders.  Net
cash decreased 4.2 Million Baht added on the balance
brought forward 44.7 Million Baht, then cash and cash
equivalents at end of the year was equal to 40.5 Million
Baht.
2.2 Current Ratio

The company has a Current Ratio equals to
6.3 times increase from last year 0.5 times and Quick
Ratio equals to 4.8 times increase from last year 0.3
times. Current Assets was increase mainly due to more
trade account receivable which related to sales growth
and more investment in open fund when compared to
those of previous year then total current assets at end
of the year increase 15.7 Million Baht. For total current
liabilities was in the same level of last year.

2.3 Capital Expenditure

The company spent cash on Fixed Assets
investment of 38.5 Million Baht. The main capital
expenditure such as VAS Building, Computer Hardware
and Software, Warehouse improvement (Roof and Gate)
and utility improvement.
2.4 Source of Funds

The company uses the source of funds from
Company Retained Earnings itself.  This is in the form
of Securities or Funds generating the return and ready
to be converted into cash or funds when needed without
borrowing from external sources.
(1) Appropriate Funding Structure
The company has the suitable capital
structure due to the ability to allocate the existing
funds from internal sources in accordance with the
requirements on cash spending including dividend
payment to shareholders without affecting the liquidity.  
However, the limits of existing Financial Institutions
will be used particularly on investments related to core
business of the Company and its subsidiaries only.
(2) Current Liabilities
The company has a low debt almost all
existing liabilities as current liabilities from operations.  
There are no liabilities on long-term loan that requires
the repayment of principal and interest.
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Report of the Board of Directors’
Responsibilities for Financial Reports
The Board of Directors is responsible for consolidated financial statements of the Company and its
subsidiaries and financial information that appears in the annual report. Such financial statements are prepared in
accordance with accounting standards generally accepted in Thailand using appropriate and consistent accounting
policies as well as careful judgment and best estimates in the preparation including sufficient disclosure of important
information in the notes to financial statements.
The Board has provided and maintained an effective internal control system in order to reasonably ensure
that the recording of accounting data is correct, complete and sufficient to maintain the property and to identify
weaknesses in order to prevent fraud or abnormal operation significantly.
The Board of Directors has appointed Audit Committee to be responsible for financial reports quality and
internal control systems and the opinion of Audit Committee regarding this matter shall appear in the report of Audit
Committee which is shown in the annual report.
The Board of Directors sees that overall internal control system of the company is at a satisfactory level
and able to create reasonable confidence in reliability of the financial statements of the company and its subsidiaries
as of December 31, 2019.

(Mr. Chote Sophonpanich)

Chairman
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(Mr.Chanchai Lamyordmakpol)

Managing Director

Auditor’s Report
To The Shareholders of
Krungdhep Sophon Public Company Limited
Opinion
I  have audited the accompanying consolidated
financial statements of Krungdhep Sophon Public
Company Limited and its subsidiaries, which comprise
the consolidated statements of financial position as at  
December 31, 2019, the related consolidated statements
of income, statements of comprehensive income,
changes in shareholders’ equity and cash flows for the
year then ended, notes to the financial statements,
including a summary of significant accounting policies,
and have also audited the separate financial statements
of Krungdhep Sophon Public Company Limited for the
same period.
In my opinion, the financial statements referred to
above present fairly, in all material respects, the financial
position of Krungdhep Sophon Public Company Limited
and its subsidiaries and of Krungdhep Sophon Public
Company Limited as at December 31, 2019, and their
financial performance and cash flows for the year then
ended, in accordance with Thai Financial Reporting
Standards.

audit of the financial statements of the current period.
These matters were addressed in the context of my audit
of the financial statements as a whole, and in forming my
opinion thereon, and I do not provide a separate opinion
on these matters.
Transactions with related parties.

The Group companies have accounting transactions
with several related parties, as described in Note 22 to
the financial statements. The Group companies have to
determine how to gather information to be disclosed in
the notes to the financial statements with completeness
and accuracy, and the pricing policy is based on the
normal business.
I have assessed and testing the effectiveness of the
internal control and procedure of gathering information
about transactions with related parties. I have audited by
sampling the transactions with related parties, business
transactions, relationships, documentation for the
revenue recognition from related parties, pricing policy,
and analytical of unusual materiality items.
Based on our testing, in my opinion, transactions
with related parties are free from material misstatement.
Storage fee income recognition

The Group companies have revenues from storage
fee which is the core income of the group with high and
significant value amount of Baht 290.98 million for the
year ended December 31, 2019, which might not be
properly recorded and complete in the accounting period.
I have assessed and testing revenues recognition
system, accounts receivable and receiving, examined
the billing system, cut-off and examine the accuracy and
completeness of the revenues recognition from storage
fee.
Based on our testing, in my opinion, the revenues
from storage fee are properly recorded and complete.

Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai
Standards on Auditing. My responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
section of my report. I am independent of the Group in
accordance with the Code of Ethics for Professional
Accountants as issued by the Federation of Accounting
Professions as relevant to my audit of the financial
statements, and I have fulfilled my other ethical
responsibilities in accordance with the Code. I believe
that the audit evidence I have obtained is sufficient and
Other Information
appropriate to provide a basis for my opinion.
Management is responsible for the other information.
The other information comprises the information included
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my in annual report but does not include the financial
professional judgment, were of most significance in my statements and my auditor’s report thereon. The annual
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report is expected to be made available to me after the
date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not
cover the other information and I do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the financial statements,
my responsibility is to read the other information and,
in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the financial statements or
my knowledge obtained in the audit or otherwise appears
to be materially misstated.
When I read the annual report, if I conclude that
there is a material misstatement therein, I am required
to communicate the matter to those charged with
governance for correction of the misstatement.
Responsibilities of Management and Those
Charged with Governance for the Financial
Statements
Management is responsible for the preparation and
fair presentation of the financial statements in accordance
with Thai Financial Reporting Standards, and for such
internal control as management determines is necessary
to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, management
is responsible for assessing the Group’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable,
matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either
intends to liquidate the Group or to cease operations,
or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for
overseeing the Group’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance
about whether the financial statements as a whole are
free from material misstatement, whether due to fraud
or error, and to issue an auditor’s report that includes
my opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance but is not a guarantee that an audit conducted
in accordance with Thai Standards on Auditing will
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always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate,
they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements
As part of an audit in accordance with Thai
Standards on Auditing, I exercise professional judgment
and maintain professional skepticism throughout the
audit. I also:
• Identify and assess the risks of material
misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and
perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient
and appropriate to provide a basis for my
opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal
control.
• Obtain an understanding of internal control
relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of
the Group’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures
made by management.
• Conclude on the appropriateness of
management’s use of the going concern basis
of accounting and, based on the audit evidence
obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Group’s ability to
continue as a going concern. If I conclude that
a material uncertainty exists, I am required
to draw attention in my auditor’s report to the
related disclosures in the financial statements or,
if such disclosures are inadequate, to modify my
opinion. My conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of my auditor’s

report. However, future events or conditions
may cause the Group to cease to continue as
a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure
and content of the financial statements, including
the disclosures, and whether the financial
statements represent the underlying transactions
and events in a manner that achieves fair
presentation.
• Obtain sufficient appropriate audit evidence
regarding the financial information of the entities
or business activities within the Group to express
an opinion on the consolidated financial
statements. I am responsible for the direction,
supervision and performance of the group audit.
I remain solely responsible for our audit opinion.
I communicate with those charged with governance
regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings,
including any significant deficiencies in internal control
that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance
with a statement that I have complied with relevant
ethical requirements regarding independence, and to
communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on my
independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged
with governance, I determine those matters that were of
most significance in the audit of the financial statements
of the current period and are therefore the key audit
matters. I describe these matters in my auditor’s report
unless law or regulation precludes public disclosure about
the matter or when, in extremely rare circumstances,
I determine that a matter should not be communicated in
my report because the adverse consequences of doing
so would reasonably be expected to outweigh the public
interest benefits of such communication.

(Dr. Preecha Suan)

Certified Public Accountant Registration No. 6718
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CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AND SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019
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KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
KRUNGDHEP SOPHON
PUBLIC
LIMITED ANDPOSITION
SUBSIDIARIES
STATEMENTS
OF COMPANY
FINANCIAL
STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION

STATEMENTS
OF DECEMBER
FINANCIAL31,
POSITION
AS AT
2019
AS AT
DECEMBER
31,
2019
AS
AT
DECEMBER
31,
2019
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
ASSETS

BAHT

BAHT SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
FINANCIAL
CONSOLIDATED
NOTES
DECEMBER
31, DECEMBER 31, SEPARATE
DECEMBER
31, STATEMENTS
DECEMBER 31,
2019
201831, DECEMBER
201931, DECEMBER
2018 31,
DECEMBER
31, DECEMBER
NOTES
2019
2018
2019
2018
13
27,826,234
31,507,139
9,669,567
10,741,050
3.124 and 14
217,153
212,030
217,153
212,030
3.2 and
40,463,735
44,687,192
8,849,553
8,735,002
6,460,575
5,988,223
311,900
7,785,603
5,044,799
2,527,330
1,456,346
3.3 and 5
4,593,950
4,924,450
4,593,950
4,924,450
42,289,565 142,384,366
42,752,191
12,414,050
12,721,326
3.4 and 6
158,825,160
40,976,708
54,417,120
CONSOLIDATED

Current Liabilities
Trade and other payables
Current Assets
Current
of long-term liabilities
Cash and
cash portion
equivalents
Accrued
corporate income tax
Temporary
investments
Other current
liabilities for sale
Marketable
securities-available
Total Current
Liabilities
Investments
in Open-end
Fund
Non-current
Liabilities
3.5 and 7
Trade and other receivables
3.12 and 14
Liabilities under financial leases
3.5 and 7
Other short-term loans
3.11 and 20
Deferred income tax liabilities
3.6 and 8
Non-current assets as held for sale
3.13 and 15
Provision for long-term employee benefits
Other current assets
Other non-current liabilities
Total Current Assets
Total Non-current Liabilities
Non-current Assets
TOTAL LIABILITIES
3.7 and 9
Investments
in subsidiaries
Shareholders' Equity
3.8 and 10
Investments
property
Share capital
3.9 and 11
Property,
plant andshare
equipment
Authorized
capital
Intangible assets
6,000,000 common stocks of Baht 10 par value3.10 and 12
3.11 and 20
Deferred
income
assetsshare capital
Issued
and tax
paid-up
Other non-current
assets
6,000,000
common stocks at Baht 10 each
Total
Non-current
Assets
Premium on common stocks
TOTALRetained
ASSETS earnings
Appropriated
16
Legal reserve
17
General reserve
Unappropriated
Other components of shareholders' equity
Total Shareholders' Equity of the Parent
Non-controlling interests
Total Shareholders' Equity
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

60,639,116
738,304
1,643,468
19,537,890
1,367,362
16,645,174
265,889,323
38,564,836
80,854,401
33,021,283
438,930,894
4,697,261
60,000,000
438,246
60,000,000
477,087,684
96,000,000
742,977,007

56,205,581
938,952
2,105,668
19,131
11,994,714
1,996,966
15,467,309
250,217,686
30,506,643
73,258,834
25,088,481
409,057,577
3,864,351
60,000,000
431,538
60,000,000
438,441,947
96,000,000
688,659,633

13,375,309
738,304
6,191,895
309,606
7,016,080
68,105,126
13,946,279
26,360,329
112,162,535
151,459,333
3,585,526
1,055,902
60,000,000
1,346,594
16,350
60,000,000
269,626,240
96,000,000
337,731,366

13,385,598
938,952
3,527,336
227,140
7,016,080
81,689,310
11,482,368
24,203,694
112,162,535
132,570,268
5,094,236
1,478,299
60,000,000
771,501
16,350
60,000,000
252,093,189
96,000,000
333,782,499

10,000,000
59,000,000
435,336,341
1,781,393
662,117,734
4,872
662,122,606
742,977,007

10,000,000
59,000,000
388,350,613
2,045,793
615,396,406
4,393
615,400,799
688,659,633

10,000,000
59,000,000
84,589,644
1,781,393
311,371,037
311,371,037
337,731,366

10,000,000
59,000,000
82,533,012
2,045,793
309,578,805
309,578,805
333,782,499

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS
OFCOMPANY
FINANCIAL
POSITION
KRUNGDHEP SOPHON
PUBLIC
LIMITED
AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS
OF FINANCIAL
POSITION

STATEMENTS
AS OF
AT FINANCIAL
DECEMBER POSITION
31, 2019
AS AT DECEMBER
31,
2019
AS AT DECEMBER
31, 2019
LIABILITIES
AND SHAREHOLDERS'
EQUITY
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
BAHT
CONSOLIDATED BAHT SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
FINANCIAL
CONSOLIDATED
NOTES
DECEMBER
31, DECEMBER 31,SEPARATE
DECEMBER
31, STATEMENTS
DECEMBER 31,
NOTES
DECEMBER
31, DECEMBER
31, DECEMBER
2019
2018
201931, DECEMBER
201831,
2019
2018
2019
2018
13
27,826,234
31,507,139
9,669,567
10,741,050
217,153
212,030
217,153
212,030
133.12 and 14
27,826,234
31,507,139
9,669,567
10,741,050
6,460,575
5,988,223
311,900
3.12 and 14
217,153
212,030
217,153 212,030
7,785,603
5,044,799
2,527,330
1,456,346
6,460,575
5,988,223
311,900
42,289,565
42,752,191
12,414,050
12,721,326
7,785,603
5,044,799
2,527,330
1,456,346

Current Liabilities
Current Trade
Liabilities
and other payables
of long-term liabilities
TradeCurrent
and otherportion
payables
income
tax
CurrentAccrued
portioncorporate
of long-term
liabilities
Other
currentincome
liabilitiestax
Accrued
corporate
Liabilities
Other Total
currentCurrent
liabilities
Liabilities
TotalNon-current
Current Liabilities
3.12 and 14
Liabilities
under financial leases
Non-current
Liabilities
3.1114and 20
Deferred
tax leases
liabilities
3.12 and
Liabilities
underincome
financial
3.1320and 15
Provision
3.11 and
Deferred
incomefortaxlong-term
liabilitiesemployee benefits
Otherfornon-current
liabilities benefits
3.13 and 15
Provision
long-term employee
Non-current
Liabilities
Other Total
non-current
liabilities
LIABILITIES
TotalTOTAL
Non-current
Liabilities
Shareholders'
Equity
TOTAL LIABILITIES
Share capital
Shareholders'
Equity
Authorized
share capital
Share capital
common stocks of Baht 10 par value
Authorized6,000,000
share capital
Issued andcommon
paid-upstocks
share capital
6,000,000
of Baht 10 par value
common
Issued and6,000,000
paid-up share
capitalstocks at Baht 10 each
Premium
commonstocks
stocksat Baht 10 each
6,000,000oncommon
Retained
earningsstocks
Premium
on common
RetainedAppropriated
earnings
16
Legal reserve
Appropriated
16 17
Legal General
reserve reserve
Unappropriated
17
General
reserve
Other
components
of
shareholders'
equity
Unappropriated
Total
Shareholders'
Equity of theequity
Parent
Other
components
of shareholders'
Non-controllingEquity
interests
Total Shareholders'
of the Parent
Total
Shareholders'
Equity
Non-controlling interests

42,289,565
738,304
1,643,468
738,304
19,537,890
1,643,468
16,645,174
19,537,890
38,564,836
16,645,174
80,854,401
38,564,836

42,752,191
938,952
2,105,668
938,952
11,994,714
2,105,668
15,467,309
11,994,714
30,506,643
15,467,309
73,258,834
30,506,643

12,414,050
738,304
738,304 6,191,895
7,016,080
6,191,895
13,946,279
7,016,080
26,360,329
13,946,279

12,721,326
938,952
938,952 3,527,336
7,016,080
3,527,336
11,482,368
7,016,080
24,203,694
11,482,368

80,854,401

73,258,834

26,360,329

24,203,694

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000
60,000,000
96,000,000
60,000,000

60,000,000
60,000,000
96,000,000
60,000,000

60,000,000
60,000,000
96,000,000
60,000,000

60,000,000
60,000,000
96,000,000
60,000,000

96,000,000

96,000,000

96,000,000

96,000,000

LIABILITIES
Total TOTAL
Shareholders'
EquityAND SHAREHOLDERS' EQUITY

10,000,000
59,000,000
10,000,000
435,336,341
59,000,000
1,781,393
435,336,341
662,117,734
1,781,393
662,117,7344,872
662,122,606
4,872
742,977,007
662,122,606

10,000,000
59,000,000
10,000,000
388,350,613
59,000,000
2,045,793
388,350,613
615,396,406
2,045,793
615,396,4064,393
615,400,799
4,393
688,659,633
615,400,799

10,000,000
59,000,000
10,000,000
84,589,644
59,000,000
1,781,393
84,589,644
311,371,037
1,781,393
311,371,037311,371,037
337,731,366
311,371,037

10,000,000
59,000,000
10,000,000
82,533,012
59,000,000
2,045,793
82,533,012
309,578,805
2,045,793
309,578,805309,578,805
333,782,499
309,578,805

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

742,977,007

688,659,633

337,731,366

333,782,499

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF INCOME

KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
STATEMENTS
OF INCOME
AS AT DECEMBER
31, 2019
FOR THE
YEAR
ENDED
DECEMBER
31,
FOR THE
YEAR
ENDED
DECEMBER
31,EQUITY
2019 2019
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS'
BAHT
BAHT
SEPARATE
FINANCIAL
CONSOLIDATED
SEPARATE
FINANCIALSTATEMENTS
STATEMENTS
CONSOLIDATED
2019 31, DECEMBER
2018 31, DECEMBER
2019 31, DECEMBER
2018 31,
NOTES
NOTES
DECEMBER
Revenues
Current
Liabilities
Rental
income
StorageTrade
feesand other payables
Sales Current portion of long-term liabilities
Accrued
corporate income tax
Wharfage
services
Other
current liabilities
Services
income
Current Liabilities
Other Total
incomes
Non-current
Liabilities
Dividend
income
from investments
Liabilities
under
Interest income financial leases
Deferred income tax liabilities
Others
Provision for long-term employee benefits
Total other incomes
Other non-current liabilities
Total revenues
Total Non-current Liabilities
Expenses
TOTAL LIABILITIES
Cost of sales and services
Shareholders' Equity
Selling expenses
Share capital
Administrative expenses
Authorized share capital
Directors' 6,000,000
remuneration
common stocks of Baht 10 par value
Finance
costs
Issued and paid-up share capital
Total expenses
6,000,000 common stocks at Baht 10 each
Profit Premium
before income
tax expenses
on common
stocks
IncomeRetained
tax expenses
earnings
Profit forAppropriated
the years
Legal reserve
Profit attributable
to reserve
General
Unappropriated
Equity holders
of the parent
Other components
Non-controlling
interests of shareholders' equity
Total Shareholders' Equity of the Parent
Non-controlling interests
TotalperShareholders'
Equity
Earnings
share to equity
holders of the parent

2019
13
3.12 and 14

2018

2019

2018

43,127,573
27,826,234
290,978,756
217,153
7,903,282
6,460,575
11,896,752
7,785,603
13,301,620

41,973,802
31,507,139
215,330,764
212,030
7,126,850
5,988,223
9,690,074
5,044,799
13,321,609

26,958,660
9,669,567
217,153
- 2,527,330
26,679,600

26,958,660
10,741,050
212,030
311,900
1,456,346
26,679,600

148,725
738,304
180,593
1,643,468
3,472,546
19,537,890
3,801,864
16,645,174
371,009,847

148,725
938,952
220,651
2,105,668
2,747,395
11,994,714
3,116,771
15,467,309
290,559,870

50,148,249
738,304
51,056
1,242,5226,191,895
51,441,827
7,016,080
105,080,087

69,148,032
938,952
63,808
1,136,8663,527,336
70,348,706
7,016,080
123,986,966

172,404,380
3,930,330
61,831,362
4,900,000
60,000,000
24,986
243,091,058
60,000,000
127,918,789
96,000,000
25,692,632
102,226,157

113,130,099
3,493,832
54,627,349
4,380,000
60,000,000
40,754
175,672,034
60,000,000
114,887,836
96,000,000
23,033,944
91,853,892

7,968,523
33,813,351
4,900,000
60,000,000
24,986
46,706,860
60,000,000
58,373,227
96,000,000
1,677,843
56,695,384

6,481,228
32,218,101
4,380,000
60,000,000
29,609
43,108,938
60,000,000
80,878,028
96,000,000
2,380,930
78,497,098

10,000,000
59,000,000
435,336,341
102,225,197
1,781,393
960
662,117,734
102,226,157
4,872
662,122,606
742,977,007
17.04

10,000,000
59,000,000
388,350,613
91,853,054
2,045,793
838
615,396,406
91,853,892
4,393
615,400,799
688,659,633
15.31

10,000,000
59,000,000
84,589,644
56,695,384
1,781,393
311,371,037
56,695,384
311,371,037
337,731,366
9.45

10,000,000
59,000,000
82,533,012
78,497,098
2,045,793
309,578,805
78,497,098
309,578,805
333,782,499
13.08

42,289,565

3.12 and 14
3.11 and 20
3.13 and 15

38,564,836
80,854,401

18
19
20
16
17

LIABILITIES
BasicTOTAL
earnings
per shareAND SHAREHOLDERS' EQUITY
3.14
The number of 6,000,000 common stocks used in computation

42,752,191

30,506,643
73,258,834

12,414,050

13,946,279
26,360,329

12,721,326

11,482,368
24,203,694

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS
OF
COMPREHENSIVE
INCOME
STATEMENTS
OF FINANCIALINCOME
POSITION
STATEMENTS
OF COMPREHENSIVE

AS AT
DECEMBER
31, 2019
FOR THE YEAR
ENDED
DECEMBER
31, 2019

FOR THE LIABILITIES
YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2019
AND SHAREHOLDERS' EQUITY
BAHT
BAHT
SEPARATE
FINANCIAL
STATEMENTS
SEPARATE
FINANCIAL
STATEMENTS

NOTES
NOTES

Current
Liabilities
Profit for
the years
13
Trade and other
payables
Other comprehensive
income
(loss) :
3.12 and 14
Current portion
of long-term
liabilities
Recognized
gain (loss)
on remeasuring
Accrued corporate income tax
5
available-for-sales
securities
Other current liabilities
Income tax relating to components of other
Total Current Liabilities
comprehensive gain (loss) for the years
Non-current Liabilities
Recognized gain (loss) on remeasuring
3.12 and 14
Liabilities under financial leases
available-for-sales securities for the years-net of tax
3.11 and 20
Deferred income tax liabilities
3.13 and 15
Provision for long-term employee benefits
Other non-current liabilities
15
Adjusted
gainLiabilities
(loss) from employee benefit plan
Totalactuarial
Non-current
Component
of income tax
TOTAL LIABILITIES
Actuarial
gain (loss)
Shareholders'
Equityfrom employee benefit plan-net of tax
Other comprehensive
Share capital income (loss) for the years-net of tax
Total comprehensive
income
for the years
Authorized share
capital
6,000,000 common stocks of Baht 10 par value
Issued and paid-up share capital
6,000,000 common stocks at Baht 10 each
Premium on common stocks
Retained earnings
Total comprehensive
income attributable to
Equity Appropriated
holders of the parent
Legalinterests
reserve
Non-controlling
General reserve
Unappropriated
Other components of shareholders' equity
Total Shareholders' Equity of the Parent
Non-controlling interests
Total Shareholders' Equity

16
17

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CONSOLIDATED
CONSOLIDATED
DECEMBER
31,
2019 31, DECEMBER
2018
2019
2018

184

DECEMBER
31,
2018
2018

102,226,157
27,826,234
217,153
6,460,575
(330,500)
7,785,603
42,289,565
66,100

91,853,892
31,507,139
212,030
5,988,223
132,200
5,044,799
42,752,191
(26,440)

56,695,384
9,669,567
217,153
(330,500)
2,527,330
12,414,050
66,100

78,497,098
10,741,050
212,030
311,900
132,200
1,456,346
12,721,326
(26,440)

738,304
(264,400)
1,643,468
19,537,890
16,645,174
(1,549,342)
38,564,836
309,868
80,854,401
(1,239,474)
(1,503,874)
100,722,283

938,952
105,760
2,105,668
11,994,714
15,467,309
751,956
30,506,643
(150,391)
73,258,834
601,565
707,325
92,561,217

738,304
(264,400)
6,191,895
7,016,080
(798,440)
13,946,279
159,688
26,360,329
(638,752)
(903,152)
55,792,232

938,952
105,760
3,527,336
7,016,080
372,388
11,482,368
(74,478)
24,203,694
297,910
403,670
78,900,768

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000
96,000,000

60,000,000
96,000,000

60,000,000
96,000,000

60,000,000
96,000,000

100,721,328
10,000,000
955
59,000,000
100,722,283
435,336,341
1,781,393
662,117,734
4,872
662,122,606
742,977,007

92,560,375
10,000,000
842
59,000,000
92,561,217
388,350,613
2,045,793
615,396,406
4,393
615,400,799
688,659,633

55,792,232
- 10,000,000
59,000,000
55,792,232
84,589,644
1,781,393
311,371,037
311,371,037
337,731,366

78,900,768
10,000,000
59,000,000
78,900,768
82,533,012
2,045,793
309,578,805
309,578,805
333,782,499

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.
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Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

DECEMBER
31,
2019
2019
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742,977,007
688,659,633
60,000,000
96,000,000
10,000,000

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

Comprehensive income for the year
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Actuarial loss from employee benefit plan-net of tax
Comprehensive income for the year 2019
Dividend payment
Subsidiary's dividend paid to non-controlling interests
Ending balances as at December 31, 2019

337,731,366

59,000,000

102,225,197
333,782,499
(1,239,469)
100,985,728
(54,000,000)
435,336,341

(264,400)
(264,400)
1,781,393

STATEMENTS OF CHANGE IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

3.12 and 14
217,153
212,030
217,153
212,030
Current portion of long-term liabilities
6,460,575
5,988,223
311,900
Accrued corporate income tax
7,785,603
5,044,799
2,527,330
1,456,346
Other current liabilities
42,289,565
42,752,191
12,414,050
12,721,326
Total Current Liabilities
KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
Non-current Liabilities
3.12 and 14
738,304
938,952
738,304
938,952
Liabilities under financial leases
KRUNGDHEP
PUBLIC COMPANY LIMITED- AND SUBSIDIARIES3.11 and 20
1,643,468 SOPHON2,105,668
Deferred income tax liabilities
STATEMENTS OF CHANGE IN SHAREHOLDERS' EQUITY
3.13 and 15 FOR19,537,890
11,994,714DECEMBER
6,191,89531, 20193,527,336
Provision for long-term employee benefits
THE YEAR
ENDED
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019
16,645,174
15,467,309
7,016,080
7,016,080
Other non-current liabilities
CONSOLIDATED
38,564,836
30,506,643
13,946,279
11,482,368
Total Non-current Liabilities
BAHT
80,854,401
73,258,834
TOTAL LIABILITIES
Equity26,360,329
holders of the parent 24,203,694
Other components
Shareholders' Equity
Retained earnings
of shareholders' equity
Share capital
Premium on
NOTES
Issued
and
paidOther comprehensive
Authorized share capital
Appropriated
common
up
share
capital
60,000,000stocks
60,000,000
60,000,000 Unappropriated
60,000,000 income (loss)
6,000,000 common stocks of Baht 10 par value
Available-for-sales
Legal reserve General reserve
Issued and paid-up share capital
investments
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
6,000,000 common stocks at Baht 10 each
96,000,000
96,000,000
96,000,000
96,000,000
Premium
Year 2018on common stocks
Retained
earnings
60,000,000
96,000,000
10,000,000
59,000,000
403,895,998
1,940,033
Beginning
balances as at January 1, 2018
Appropriated
91,853,054
105,760
Comprehensive income for the year
16
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
Legal
reserve
601,561
Actuarial gain from employee benefit plan-net of tax
92,454,615
105,760
Comprehensive
income
for
the
year
2018
17
59,000,000
59,000,000
59,000,000
59,000,000
General reserve
18
(108,000,000)
Dividend
payment
435,336,341
388,350,613
84,589,644
82,533,012
Unappropriated
- 1,781,393 Subsidiary's
dividendofpaid
to non-controlling
2,045,7931,781,393
2,045,793
Other components
shareholders'
equityinterests
Ending balances as at December 31, 2018
60,000,000
96,000,000 615,396,406
10,000,000
59,000,000
388,350,613
2,045,793
662,117,734
311,371,037
309,578,805
Total Shareholders' Equity of the Parent
Year
2019
4,872
4,393
Non-controlling
interests
60,000,000
96,000,000
10,000,000
59,000,000
388,350,613
2,045,793
Beginning balances as at January 1, 2019
662,122,606
615,400,799
311,371,037
309,578,805
Total Shareholders' Equity
4,393
960
(5)
955
(476)
4,872

4,244
838
4
842
(693)
4,393

630,836,031
91,958,814
601,561
92,560,375
(108,000,000)
615,396,406
615,396,406
101,960,797
(1,239,469)
100,721,328
(54,000,000)
662,117,734

Non-controlling
interests

Total equity
holders of the
parent

615,400,799
101,961,757
(1,239,474)
100,722,283
(54,000,000)
(476)
662,122,606

630,840,275
91,959,652
601,565
92,561,217
(108,000,000)
(693)
615,400,799

Total

186
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Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

Notes to the financial statements form an integral part of these statements.

Actuarial loss from employee benefit plan-net of tax
Comprehensive income for the year 2019
Dividend payment
Ending balances as at December 31, 2019

TOTAL
LIABILITIES
AND SHAREHOLDERS'
EQUITY
Comprehensive
income
for the year

60,000,000

742,977,007
-

96,000,000

688,659,633
-

10,000,000

337,731,366
-

59,000,000

(638,752)
56,056,632
(54,000,000)
84,589,644

-333,782,499 56,695,384

STATEMENTS OF CHANGE IN SHAREHOLDERS’ EQUITY

(264,400)
(264,400)
1,781,393

6,460,575
5,988,223
311,900
Accrued corporate income tax
7,785,603
5,044,799
2,527,330
1,456,346
Other current liabilities
42,289,565
42,752,191
12,414,050
12,721,326
Total Current Liabilities
Non-current Liabilities
KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
3.12 and 14
738,304
938,952
738,304
938,952
Liabilities under financial leases
3.11 and
20
1,643,468PUBLIC COMPANY
2,105,668LIMITED AND SUBSIDIARIES
Deferred income tax liabilities
KRUNGDHEP
SOPHON
3.13 and 15 STATEMENTS
19,537,890OF CHANGE11,994,714
6,191,895
3,527,336
Provision for long-term employee benefits
IN SHAREHOLDERS'
EQUITY
FOR
THE
YEAR
ENDED
DECEMBER
31,
2019
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2019
16,645,174
15,467,309
7,016,080
7,016,080
Other non-current liabilities
SEPARATE FINANCIAL
STATEMENTS
38,564,836
30,506,643
13,946,279
11,482,368
Total Non-current Liabilities
BAHT
80,854,401
73,258,834
26,360,329
24,203,694
TOTAL LIABILITIES
Other components
Shareholders' Equity
Retained earnings
of shareholders' equity
Share capital
Issued and paidPremium on
Other comprehensive
Authorized share capital
NOTES
Appropriated
up share capital
income (loss)
60,000,000 common stocks
60,000,000
60,000,000
60,000,000
6,000,000 common stocks of Baht 10 par value
Unappropriated
Available-for-sales
Issued and paid-up share capital
Legal reserve General reserve
investments
60,000,000
60,000,000
60,000,000
60,000,000
6,000,000 common stocks at Baht 10 each
96,000,000
96,000,000
96,000,000
96,000,000
Year
2018on common stocks
Premium
60,000,000
96,000,000
10,000,000
59,000,000
111,738,004
1,940,033
Retained earnings
Beginning
balances as at January 1, 2018
Appropriated income for the year
78,497,098
105,760
Comprehensive
16
10,000,000
10,000,000
Legalgain
reserve
-10,000,000
- 10,000,000 297,910
Actuarial
from employee benefit plan-net of tax
17
59,000,000
59,000,000
General reserve
-59,000,000
- 59,000,000 78,795,008
105,760
Comprehensive
income for the year 2018
435,336,341
388,350,613
Unappropriated
18
-84,589,644
- 82,533,012(108,000,000)
Dividend
payment
1,781,393
2,045,793 10,000,0001,781,393 59,000,0002,045,793 82,533,012
Other
components
of shareholders'
60,000,000
96,000,000
2,045,793
Ending
balances
as at December
31, 2018equity
662,117,734
615,396,406
311,371,037
309,578,805
Total Shareholders' Equity of the Parent
4,872
4,393
Non-controlling
interests
Year
2019
662,122,606
615,400,799 10,000,000
311,371,037 59,000,000
309,578,805 82,533,012
Total Shareholders'
Equity
60,000,000
96,000,000
2,045,793
Beginning
balances as
at January 1, 2019

309,578,805
56,430,984
(638,752)
55,792,232
(54,000,000)
311,371,037

338,678,037
78,602,858
297,910
78,900,768
(108,000,000)
309,578,805

Total
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KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS
OF OFCASH
FLOWS
(1/2)
STATEMENTS
FINANCIAL
KRUNGDHEP SOPHON
PUBLIC COMPANY
LIMITEDPOSITION
AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS
CASH FLOWS
AS ATOFDECEMBER
31,(1/2)
2019
FOR THEFORYEAR
ENDED
DECEMBER
31, 2019
THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

BAHT
BAHT
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

CONSOLIDATED

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES
Current Liabilities
ADJUSTMENT
TO RECONCILE PROFIT BEFORE INCOME TAX
Trade
and
otherPROVIDED
payables FROM (USED IN) OPERATION :
EXPENSES TO CASH

NOTES

13
3.12 and 14

Current portion
of long-term
liabilities
Unrealized
(gain) loss
on investments
in Open-end Fund
Accruedgain
corporate
income
tax
Realized
on disposal
of investments
in Open-end Fund
Doubtful
debt liabilities
Other current
Unrealized
gain Liabilities
on exchange rates
Total Current
(Gain) loss onLiabilities
disposal of non-current assets as held for sale
Non-current
Bad
debt
3.12 and 14
Liabilities under financial leases
Dividend income from investments
3.11 and 20
Deferred income tax liabilities
Depreciation - investments property
3.13 and 15
Provision for long-term employee benefits
Depreciation - plant and equipment
Other non-current liabilities
Intangible assets amortization
TotalonNon-current
Liabilities
Loss
unused investments
property
TOTAL
LIABILITIES
Loss on unused equipment
Shareholders'
Loss on unusedEquity
intangible assets
Share
Gain oncapital
disposal of investments property
(Gain)
loss onshare
disposal
equipment
Authorized
capital
Long-term
employee
benefits
expenses
6,000,000
common
stocks
of Baht 10 par value
Interest
income
Issued and paid-up share capital
Interest expenses
6,000,000 common stocks at Baht 10 each
Profit from operation before changes in
Premium on common stocks
operating assets and liabilities items
Retained earnings
Appropriated
Trade
and other receivables
Other Legal
currentreserve
assets
reserve
Other General
non-current
assets
Unappropriated
INCREASE
(DECREASE) IN OPERATING LIABILITIES ITEMS
Trade
and components
other payablesof shareholders' equity
Other
Other
current
liabilitiesEquity of the Parent
Total Shareholders'
Other
non-current liabilities
Non-controlling
interests
CASH
PROVIDED
FROM
OPERATION
Total Shareholders' Equity

CONSOLIDATED
2019
2018
DECEMBER 31, DECEMBER 31,
2019
127,918,789

2018
114,887,836

2019
DECEMBER 31,
2019
58,373,227

2018
DECEMBER 31,
2018
80,878,028

27,826,234
217,153
(574,710)
6,460,575
(866,084)
512,487
7,785,603
42,289,565
18,944
738,304
(148,725)
1,643,468
2,797,389
19,537,890
24,166,808
16,645,174
1,316,894
38,564,836
1
80,854,401
27,075
171
(194,202)
3,193
5,993,834
60,000,000
(180,593)
24,986
60,000,000
96,000,000
160,816,257

31,507,139
212,030
20,532
5,988,223
(1,155,604)
(101,583)
5,044,799
(3,695)
42,752,191
(1,194)
83,477
938,952
(148,725)
2,105,668
1,970,540
11,994,714
21,530,608
15,467,309
1,214,626
30,506,643
73,258,834
12,430
891
(25,311)
35,683
2,146,977
60,000,000
(220,651)
40,754
60,000,000
96,000,000
140,287,591

9,669,567
217,153
(117,000)
(442,588) 2,527,330
12,414,050
-738,304
(50,148,249)
3,223,759
6,191,895
1,013,748
7,016,080
512,718
13,946,279
1
26,360,329
2,253
35
(191,547)
(476)
1,866,119
60,000,000
(51,056)
24,986
60,000,000
96,000,000
14,065,930

10,741,050
212,030
(78,597)
311,900
(535,238)
1,456,346
12,721,326
-938,952
(69,148,032)
2,355,272
3,527,336
728,915
7,016,080
552,447
11,482,368
24,203,694
466
851
(25,311)
(440)
1,060,763
60,000,000
(63,808)
29,609
60,000,000
96,000,000
15,754,925

(4,946,022)
10,000,000
697,984
59,000,000
(28,500)
435,336,341
(9,079,248)
1,781,393
1,927,909
662,117,734
1,177,865
4,872
150,566,245
662,122,606
(25,374,891)
742,977,007
21,791
125,213,145

(4,786,162)
10,000,000
(28,719)
59,000,000
7,118,144
388,350,613
(4,501,846)
2,045,793
(501,712)
615,396,406
2,578,862 4,393
140,166,158
615,400,799
(21,848,125)
688,659,633
1,326,750
119,644,783

10,289
10,000,000
(14,086)
59,000,000
84,589,644
(2,447,743)
1,781,393
258,089
311,371,037
- 11,872,479
311,371,037
(2,407,428)
337,731,366
9,465,051

132,860
10,000,000
36,013
59,000,000
82,533,012
1,372,754
2,045,793
(753,271)
309,578,805
- 16,543,281
309,578,805
(3,265,610)
333,782,499
13,277,671

(INCREASE) DECREASE IN OPERATING ASSETS ITEMS

16
17

Income tax expenses paid
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
Income tax refund
NET CASH PROVIDED FROM OPERATING ACTIVITIES

NotesNotes
to the financial
statements
form an form
integralanpart
of these
to the financial
statements
integral
partstatements.
of these statements.
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KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS
OFCOMPANY
CASH
FLOWS
(2/2)
KRUNGDHEP SOPHON
PUBLIC
LIMITED
AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS
OF
FINANCIAL
POSITION
STATEMENTS OF CASH FLOWS (2/2)

AS AT DECEMBER 31, 2019
FOR THEFORYEAR
ENDED
DECEMBER
THE YEAR
ENDED DECEMBER
31, 201931, 2019
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
CONSOLIDATED

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

NOTES

(Increase) decrease in investments in Open-end Fund
Current
DividendLiabilities
income from other investments
13
Trade and
otherfrom
payables
Dividend
income
subsidiary
Proceeds
interest
3.12 and 14
Currentfrom
portion
of long-term liabilities
Proceeds
disposalincome
of non-current
Accruedfrom
corporate
tax assets as held for sale
Increase
in
investments
property
Other current liabilities
Increase
in plant and
equipment
Total Current
Liabilities
Increase in intangible assets
Non-current
Liabilities
Proceeds from disposal equipment
3.12 and 14
Liabilities under financial leases
Proceeds from disposal investments property
3.11 and 20
Deferred income tax liabilities
NET CASH PROVIDED FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES
3.13 and 15
Provision for long-term employee benefits
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Other non-current
liabilities
Repayment
for liabilities
under financial leases
Total
Non-current
Liabilities
Dividend payment
TOTAL
SubsidiaryLIABILITIES
dividend paid to non-controlling interests
Shareholders'
Equity
Interest expenses
paid

NET CASH
Share USED
capitalIN FINANCING ACTIVITIES
NET INCREASE
Authorized(DECREASE)
share capitalIN CASH AND CASH EQUIVALENTS
CASH AND6,000,000
CASH EQUIVALENTS
AS AT
common stocks
of JANUARY
Baht 10 par1, value
CASH Issued
AND CASH
EQUIVALENTS
AS AT DECEMBER 31,
and paid-up
share capital

CONSOLIDATED
2019
2018
DECEMBER 31, DECEMBER 31,
2019
2018
(15,000,000)
22,500,000

2019
DECEMBER 31,
2019
14,000,000

2018
DECEMBER 31,
2018
33,500,000

148,725
27,826,234
180,593
217,153
187
6,460,575
(9,585,193)
7,785,603
(49,652,826)
42,289,565
(1,518,101)
6,813
738,304
204,187
1,643,468
(75,215,615)
19,537,890
16,645,174
(195,525)
38,564,836
(54,000,000)
80,854,401
(476)

148,725
31,507,139
220,651
212,030
1,203
5,988,223
(5,050,294)
5,044,799
(24,930,852)
42,752,191
(825,196)
5,186
938,952
27,145
2,105,668
(7,903,432)
11,994,714
15,467,309
(275,117)
30,506,643
(108,000,000)
73,258,834
(693)

148,725
9,669,567
49,999,524
51,056
217,153
- (19,030,545)
2,527,330
(418,141)
12,414,050
(90,356)
5,374
738,304
204,374
44,870,011
6,191,895
7,016,080
(195,525)
13,946,279
(54,000,000)
26,360,329
-

148,725
10,741,050
68,999,307
63,808
212,030
-311,900
(4,915,431)
1,456,346
(1,154,297)
12,721,326
(469,772)
827
938,952
27,145
96,200,312
3,527,336
7,016,080
(190,910)
11,482,368
(108,000,000)
24,203,694
-

(24,986)
(54,220,987)
(4,223,457)
44,687,192
60,000,000
40,463,735

(40,754)
(108,316,564)
3,424,787
41,262,405
60,000,000
44,687,192

(24,986)
(54,220,511)
114,551
8,735,002
60,000,000
8,849,553

(29,609)
(108,220,519)
1,257,464
7,477,538
60,000,000
8,735,002

60,000,000
96,000,000
(330,500)
1,154,984
10,000,000
3,611,485
59,000,000
435,336,341
1,781,393
662,117,734
631,874
4,872
662,122,606
812,895
742,977,007
-

60,000,000
96,000,000
132,200
497,355
71,980
10,000,000
8,953,025
59,000,000
388,350,613
(695,500)
2,045,793
175,593
807,209
615,396,406
830,0164,393
19,318
615,400,799
688,659,633
-

60,000,000
96,000,000
(330,500)
1,154,984
10,000,000
221,276
59,000,000
84,589,644
1,781,393
1,127,228
311,371,037
- 311,371,037
337,731,366
812,895

60,000,000
96,000,000
132,200
168,280
10,000,000
1,975,629
59,000,000
82,533,012
2,045,793
309,578,805
139,528309,578,805
333,782,499
-

(309,868)
1,549,342
(1,239,474)

150,391
(751,956)
601,565

(159,688)
798,440
(638,752)

74,478
(372,388)
297,910

ADDITIONAL DISCLOSURE ITEMS TO CASH FLOWS STATEMENTS
6,000,000 common stocks at Baht 10 each
NON-CASH FLOWS ITEMS COMPRISE:

Premium on common stocks
Recognized gain (loss) on remeasuring available-for-sale securities
Retained earnings
Increase in other current assets from assets payable
Appropriated
Increase in investments property from assets payable and retention
reserve
IncreaseLegal
in plant
and equipment from assets payable and retention 16
17
General
reservefrom termination of liabilities under
Decrease
in equipment
Unappropriated
financial
leases
Other components
of shareholders'
equityproperty
Transferring
plant and equipment
to investments
Transferring
intangible Equity
assets toofplant
equipment
Total Shareholders'
the and
Parent
Increase
in intangibleinterests
assets from assets payable
Non-controlling
Increase
in
non-current
assets from transferring withholding tax
Total Shareholders' Equity

IncreaseLIABILITIES
in property, plant
equipment from other
current liabilities
TOTAL
ANDand
SHAREHOLDERS'
EQUITY
Increase in investments property from other current liabilities
Effect from adjusted estimation of employee benefit
(Increase) decrease in deferred income tax assets
Increase (decrease) in provision for long-term employee benefits
Increase (decrease) in retained earnings

the financial
statements
an integral
part statements.
of these statements.
NotesNotes
to thetofinancial
statements
form anform
integral
part of these
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KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER
DECEMBER31,
31, 2019
2019
1. GENERAL INFORMATION

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

1.1 Company status
1.2 Company location
1.3 Type of business

A juristic person established under Thai law and listed
on the Stock Exchange of Thailand.
185 Rasburana Road, Kwaeng Bangpakok,
Khet Rasburana, Bangkok 10140, Thailand.
(1) Developing and leasing property.
(2) Invest in subsidiaries which operate business
according to Note 9 to the financial statements.
(3) Invest in listed securities on the Stock Exchange of
Thailand.
(4) To service management consulting.

2. BASIS FOR FINANCIAL STATEMENT PRESENTATION

2.1 These financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standards and

Financial Reporting Standards issued by the Federation of Accounting Professions under the
Accounting Profession Act, B.E. 2547 (2004), and the Accounting Act, B.E. 2543 (2000), and
the Notification of the Office of Securities and Exchange Commission.

2.2 Financial reporting standards and financial reporting standard interpretations that became

effective in the current accounting year are as follow:
Thai Accounting Standards (TAS)
1. TAS 1 (revised 2018)
Presentation of Financial Statements
2. TAS 2 (revised 2018)
Inventories
3. TAS 7 (revised 2018)
Statement of Cash Flows
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and
4. TAS 8 (revised 2018)
Errors
5. TAS 10 (revised 2018)
Events after the Reporting Period
6. TAS 12 (revised 2018)
Income Taxes
7. TAS 16 (revised 2018)
Property, Plant and Equipment
Annual Report 2019
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-28. TAS 17 (revised 2018)
9. TAS 19 (revised 2018)
10. TAS 20 (revised 2018)
11. TAS 21 (revised 2018)
12. TAS 23 (revised 2018)
13. TAS 24 (revised 2018)

14. TAS 26 (revised 2018)
15. TAS 27 (revised 2018)
16. TAS 28 (revised 2018)
17. TAS 29 (revised 2018)
18. TAS 33 (revised 2018)
19. TAS 34 (revised 2018)
20. TAS 36 (revised 2018)
21. TAS 37 (revised 2018)
22. TAS 38 (revised 2018)
23. TAS 40 (revised 2018)
24. TAS 41 (revised 2018)

Leases
Employee Benefits
Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Separate Financial Statements
Investments in Associates and Joint Ventures
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Earnings per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Agriculture

Thai Financial Reporting Standards (TFRS)
25. TFRS 1
First-time Adoption of Thai Financial Reporting Standards
26. TFRS 2 (revised 2018)
Share-based Payment
Business Combinations
27. TFRS 3 (revised 2018)
28. TFRS 4 (revised 2018)
Insurance Contracts
29. TFRS 5 (revised 2018)
Non-current Assets Held for Sales and Discontinued Operations
30. TFRS 6 (revised 2018)
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
31. TFRS 8 (revised 2018)
Operating Segments
32. TFRS 10 (revised 2018) Consolidated Financial Statements
33. TFRS 11 (revised 2018) Joint Arrangements
34. TFRS 12 (revised 2018) Disclosure of Interests in Other Entities
35. TFRS 13 (revised 2018) Fair Value Measurement
36. TFRS 15
190
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Thai Accounting Standard Interpretations (TSIC)
37. TSIC 10 (revised 2018) Government Assistance - No Specific Relation to Operating
Activities
38. TSIC 15 (revised 2018) Operating Leases - Incentives
39. TSIC 25 (revised 2018) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or Its
Shareholders
40. TSIC 27 (revised 2018) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal
Form of a Lease
41. TSIC 29 (revised 2018) Service Concession Arrangements: Disclosures
42. TSIC 32 (revised 2018) Intangible Assets - Web Site Costs
Thai Financial Reporting Standard Interpretations (TFRIC)
43. TFRIC 1 (revised 2018) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and
Similar Liabilities
44. TFRIC 4 (revised 2018) Determining Whether an Arrangement Contains a Lease
45. TFRIC 5 (revised 2018) Rights to Interests arising from Decommissioning,
Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
46. TFRIC 7 (revised 2018) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised
2018) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
47. TFRIC 10 (revised 2018) Interim Financial Reporting and Impairment
48. TFRIC 12 (revised 2018) Service Concession Arrangements
49. TFRIC 14 (revised 2018) TAS 19 (revised 2018) - The Limit on a Defined Benefit Asset,
Minimum Funding Requirements and Their Interaction
50. TFRIC 17 (revised 2018) Distributions of Non-cash Assets to Owners
51. TFRIC 20 (revised 2018) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
52. TFRIC 21 (revised 2018) Levies
53. TFRIC 22
Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
These financial reporting standards and financial reporting standard interpretations do
not have any significant impact on the financial statements.
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The Federation of Accounting Professions has issued the new and revised financial reporting
standards and financial reporting standard interpretations.
Effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2020, financial reporting standards
and financial reporting standard interpretations adopted at the first time on 7 revised standards.
Thai Accounting Standards (TAS)
1. TAS 1
Presentation of Financial Statements
2. TAS 2
Inventories
3. TAS 7
Statement of Cash Flows
4. TAS 8
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
5. TAS 10
Events after the Reporting Period
6. TAS 12
Income Taxes
7. TAS 16
Property, Plant and Equipment
8. TAS 19
Employee Benefits
9. TAS 20
Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance
10. TAS 21
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
11. TAS 23
Borrowing Costs
12. TAS 24
Related Party Disclosures
13. TAS 26
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
14. TAS 27
Separate Financial Statements
15. TAS 28
Investments in Associates and Joint Ventures
16. TAS 29
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
17. TAS 32 (adopted in 2020) Financial Instruments: Presentation
18. TAS 33
Earnings per Share
19. TAS 34
Interim Financial Reporting
20. TAS 36
Impairment of Assets
21. TAS 37
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
22. TAS 38
Intangible Assets
23. TAS 40
Investment Property
24. TAS 41
Agriculture
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Thai Financial Reporting Standards (TFRS)
25. TFRS 1
26. TFRS 2
27. TFRS 3
28. TFRS 4
29. TFRS 5
30. TFRS 6

First-time Adoption of Thai Financial Reporting Standards
Share-based Payment
Business Combinations
Insurance Contracts
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

31. TFRS 7 (adopted in 2020) Financial Instruments: Disclosures
32. TFRS 8

Operating Segments

33. TFRS 9 (adopted in 2020) Financial Instruments
34. TFRS 10
35. TFRS 11
36. TFRS 12
37. TFRS 13

Consolidated Financial Statements
Joint Arrangements
Disclosure of Interests in Other Entities
Fair Value Measurement

Revenue from Contracts with Customers
39. TFRS 16 (adopted in 2020) Leases
38. TFRS 15

Thai Accounting Standard Interpretations (TSIC)
40. TSIC 10
Government Assistance - No Specific Relation to Operating
Activities
41. TSIC 25
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or
Its Shareholders
42. TSIC 29
Service Concession Arrangements: Disclosures
43. TSIC 32
Intangible Assets - Web Site Costs
Thai Financial Reporting Standard Interpretations (TFRIC)
44. TFRIC 1
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and
Similar Liabilities
45. TFRIC 5
Rights to Interests arising from Decommissioning,
Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
46. TFRIC 7
Applying the Restatement Approach under TAS 29
Financial Reporting Hyperinflationary Economies
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-647. TFRIC 10
48. TFRIC 12
49. TFRIC 14
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Interim Financial Reporting and Impairment
Service Concession Arrangements

TAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum

Funding Requirements and Their Interaction
TFRIC 16 (adopted in 2020)Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
Distributions of Non-cash Assets to Owners
TFRIC 17
TFRIC 19 (adopted in 2020)Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
TFRIC 20
Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
TFRIC 21
Levies
TFRIC 22
Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
TFRIC 23 (adopted in 2020)Uncertainty over Income Tax Treatments

The Company’s management is evaluating the impact of such financial reporting
standards and financial reporting standard interpretations on the financial statements in the
year when they are adopted.
These financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.
2.5 These consolidated financial statements included the financial statements of Krungdhep
Sophon Public Company Limited and its subsidiaries as follows:
2.4

SUBSIDIARY COMPANIES
KWC Logistics Company Limited
Krungdhep Document Company Limited

% HOLDING Established in
THAILAND
99.9996
THAILAND
99.9989

The financial statements of the subsidiaries are presented with same accounting policies of
the parent company.
2.6 Inter-company balances and transactions of the Company and subsidiaries have been

eliminated in the consolidated financial statements.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
3.1 Revenues and expenses recognition

The Company and subsidiaries recognized revenues and expenses from the following
basis:
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Revenues from sales of goods are recognized when the control of the goods have been
transferred to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax after
deducting discounts.
Rental income is recorded over the lease period.
Service income is recorded over the service period.
Dividend income is recorded when the right to receive the dividends is established.
Other revenues and expenses recognized on an accrual basis, except for the six-month
past due interest receivable from loan with uncoverable collateral will be recorded as revenue
when collected.
3.2 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, deposits in bank and all highly liquid
investments due not more than 3 months from the date of acquisition with no obligation.
3.3 Marketable securities
Marketable securities classified as available-for-sale securities are stated at fair value.
The Company recognized revaluation on available-for-sale securities as separate item in the
statements of comprehensive income under unrealized gain (loss) on investment revaluation.
Cost of the disposed marketable securities is based on the average cost of each security
at the date of disposal.
3.4 Investments in Open-end Fund

Investments in Open-end Fund are considered as trading securities, stated at fair value.

3.5 Allowance for doubtful accounts

The Company and subsidiaries recorded allowance for doubtful accounts when
receivable overdue more than 6 months or receivable which are expected to be uncollectible.
3.6 Non-current assets held for sale
Non-current assets classified as held for sale are unused assets in the Company’s
operation which held for sale. Such non-current assets classified as held for sale are presented
by book value less allowance for impairment.
3.7 Investments in subsidiary companies

Subsidiary companies mean the companies in which the parent company in the group
companies, directly or indirectly, has power more than one half of the total voting rights or
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power to govern the financial and operating policies of subsidiaries. Investments in
subsidiaries are presented by cost method in the separate financial statements.
3.8 Investments property
Investments property consist of land, building, warehouse and improvement stated at
cost. Depreciation of building, warehouse and improvement is calculated by the straight-line
method with the estimated useful life of 5-20 years.
3.9 Property, plant and equipment
Property, plant and equipment are stated at cost. Depreciation is calculated by the
straight-line method over the estimated useful life of the following assets:
PARTICULARS

Wharf, dam and improvement
Building, warehouse and improvement
Other structures
Utility systems
Tools and equipment
Office furniture and equipment
Vehicles
Leasehold improvement

3.10 Intangible assets

YEARS OF USEFUL LIFE
Start Jan. 1, 2012 Before Jan. 1, 2012

5-20
5-50
5-20
5-50
5
5
5
5

5-20
5-20
5-20
5-20
5
5
5
5

Intangible assets are computer softwares used in the Company’s operation. Such
intangible assets are amortized by the straight-line method based on the estimated useful life
of 5 years.
3.11 Income taxes
Deferred tax assets/liabilities
Deferred tax assets/liabilities are recognized for temporary differences arising between
the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting
purposes as at the statements of financial position date. They will be realised in future period
when the income is realised, or the expenses provided for are actually incurred and
considered deductible for income tax purposes.
Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences or addtible tax
are deferred tax liabilities if it is highly probable that the Company will generate sufficient
taxable profits from its future operations to utilise these assets.
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At each statements of financial position date, the Company reviews and reduces the
carrying amount of deferred tax assets/liabilities to the extent that it is no longer probable that
sufficient taxable profit be available to allow all or part of the deferred tax asset or deferred
tax liabilities to be utilised.
Income tax expenses
Income tax expenses from profit/loss for the year consist of current income tax and
deferred tax. Income tax expenses recognized in the statements of income unless part of
transaction recorded in shareholders’ equity recorded directly to equity.
3.12 Leases

Operating leases
Leases where most of substantial risks and benefits of ownership of assets still remain
with the leasing company are accounted for as operating leases. Rentals applicable to such
operating leases are recognized as expense in the statements of income over the lease term.

Financial leases
Leases which transfer to the Company most of substantial risks and rewards of
ownership other than legal title, are accounted for as financial leases. At the inception of the
lease, the fair value of assets is recorded together with the obligation, excluding interest
element, to pay future rentals. Interest or financial charges are recognized in the statements
of income in proportion to the principal balance.
3.13 Employee benefits
Short-term employee benefits
The Company and subsidiaries recognized salaries, wages, bonuses and contributions
to the social security fund as expenses when incurred.
Long-term employee benefits
Defined contribution plan
The Company and its subsidiaries provide a provident fund, which is a defined
contribution plan, the assets of which are held in a separate trust fund and managed by the
external fund manager. Such provident fund is contributed by payments from employees and
the Company. Contributions to the provident fund are charged to the statements of income in
the incurred period.
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Defined benefits plan
The provision for employee retirement benefits, the Company and its subsidiaries are
recognized as an expense of operations over the employee’s service periods. It is calculated
by estimating the amount of future benefit earned by employees in return for service
provided to the Company in the current and future periods, with such benefit being
discounted to determine the present value. The reference point for setting the discount rate is
the yield rate of government bonds as at the reporting date. The calculation is performed by a
qualified actuary using the Projected Unit Credit Method.
3.14 Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing the annual net profit by the weighted
average number of common stocks held by outsiders during the year.

3.15 Foreign currency transactions

Foreign currency transactions are recorded in Baht at the rate ruling on the date of
transactions. Outstanding foreign currency assets and liabilities at the statements of financial
position date are converted to Baht at the rate of exchange in effect on that date. Gains or
losses on exchange rate are credited or charged to current operations of each year.

3.16 Significant accounting judgments and estimates

In preparation of financial statements in accordance with generally accepted
accounting principles requires management to use judgments on various estimates and
assumptions that will affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities
including the disclosure of contingent assets and liabilities. Actual results may differ from
those estimates.
Estimates and assumptions are continually evaluated and are based on historical
experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be
reasonable under the circumstances. The Company makes estimates and assumptions
concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal
the related actual results. The estimates and assumptions of significant accounting relate
primarily to allowance for doubtful accounts, allowance for impairment of non-current assets
held for sale, depreciation of investments property, depreciation of plant and equipment,
amortization of intangible assets and provision for long-term employee benefits. All other
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estimates mentioned above are further disclosed in the corresponding notes to the financial
statements.
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
PARTICULARS

CONSOLIDATED
Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018
Cash
120,000
120,000
Deposit in banks
40,343,735
44,567,192
Total cash and cash equivalents 40,463,735
44,687,192

BAHT
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
Dec. 31, 2019
Dec. 31, 2018
33,000
33,000
8,816,553
8,702,002
8,849,553
8,735,002

5. MARKETABLE SECURITIES - AVAILABLE FOR SALE
BAHT

CONSOLIDATED AND
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

PARTICULARS

Marketable securities - aggregate cost
Beginning balances
Less Disposal during the years
Ending balances
Unrealized gain on investment revaluation
Marketable securities - fair value
Gain (loss) in revaluation of investments for the year
6. INVESTMENTS IN OPEN-END FUND
PARTICULARS
Investments in Open-end Fund - Debt
securities
Allowance for adjustment investment
value in Open-end Fund
Fair value

Dec. 31, 2019

Dec. 31, 2018

2,367,209
2,367,209
2,226,741
4,593,950
(330,500)

2,367,209
2,367,209
2,557,241
4,924,450
132,200

BAHT
SEPARATE FINANCIAL
CONSOLIDATED
STATEMENTS
Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018 Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018
156,775,125 140,909,041

39,832,147

53,389,559

2,050,035
1,475,325
158,825,160 142,384,366

1,144,561
40,976,708

1,027,561
54,417,120

Investments in Open-end Fund are trading securities. The difference between fair value and cost is
shown as allowance for adjustment investment value in Open-end Fund. Gains on investments in Openend Fund incurred during the year were duly presented in the statements of income as follows:
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- 12 PARTICULARS
Unrealized gain (loss) on investments in
Open-end Fund
Realized gain on disposal of
investments in Open-end Fund
Gains on investments in Open-end Fund

BAHT
SEPARATE FINANCIAL
CONSOLIDATED
STATEMENTS
Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018 Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018
574,710

(20,532)

117,000

78,597

866,084
1,440,794

1,155,604
1,135,072

442,588
559,588

535,238
613,835

7. TRADE AND OTHER RECEIVABLES
PARTICULARS
Trade receivables can be classified
according to the aging of outstanding
as follows :
Post dated cheques
Current
Overdue within 3 months
Over 3 to 6 months
Over 6 to 12 months
Over 12 months
Total
Allowance for doubtful accounts
Trade receivables-net
Other receivables
Total trade and other receivables
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BAHT
CONSOLIDATED
SEPARATE FINANCIAL
STATEMENTS
Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018 Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018

936,038
24,131,317
31,147,146
1,112,342
636,546
3,865,350
61,828,739
(4,542,831)
57,285,908
3,353,208
60,639,116

KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED

651,382
26,574,675
24,711,644
1,423,352
237,497
3,784,208
57,382,758
(4,030,344)
53,352,414
2,853,167
56,205,581

140,875
12,702,811
12,843,686
12,843,686
531,623
13,375,309

110,000
12,812,811
12,922,811
12,922,811
462,787
13,385,598
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Other short-term loans
Other short-term loans which have settlement problems or became default can be classified
according to outstanding balances by aging as follows:
AGING
Over 12 months
Allowance for doubtful accounts
Other short-term loans-net

BAHT
CONSOLIDATED
Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018
24,719,263
24,719,263
(24,719,263)
(24,719,263)
-

One trade account receivable and short-term loan which has book value of Baht 3.54 million
and Baht 24.72 million, respectively, totalling book value of Baht 28.26 million, the Court had a
verdict for bankruptcy on debtor. Therefore, the subsidiary has submitted a request for debt
settlement to the official receiver.
8. NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE
PARTICULARS
Non-current assets held for sale

BAHT
CONSOLIDATED
2019
2018
19,131

9. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
SUBSIDIARIES
KWC Logistics Co., Ltd.
Krungdhep Document Co., Ltd.

TOTAL
TYPE OF
BUSINESS

BAHT
COST METHOD
% HOLDING
Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018
12,163,389 12,163,389
99.9996
99,999,146 99,999,146
99.9989
112,162,535 112,162,535
BAHT

PAID – UP CAPITAL
DIVIDENDS
Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018 Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018
KWC Logistics Co., Ltd. Warehouse and logistics
5,500,000
5,500,000 10,000,000 8,999,967
Krungdhep Document Document storage
Co., Ltd.
and data management 100,000,000 100,000,000 39,999,524 59,999,340
TOTAL
49,999,524 68,999,307
SUBSIDIARIES
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10. INVESTMENTS PROPERTY
BAHT

CONSOLIDATED
PARTICULARS

Land and
improvement

Wharf, dam Building,
Other
and
warehouse and
structures
improvement improvement

Work in
construction

Total

Cost
January 1, 2018
Purchases
Disposals/unused
Transfer from equipment
December 31, 2018
Purchases
Disposals/unused
December 31, 2019
Accumulated depreciation
January 1, 2018
Depreciation for the year 2018
Disposals/unused
December 31, 2018
Depreciation for the year 2019
Disposals/unused
December 31, 2019
Net book value
December 31, 2018
December 31, 2019
Fair value

15,627,815
15,627,815
15,627,815
15,627,815
15,627,815

360,000
360,000
360,000

65,022,829
2,646,414
(1,057,655)
66,611,588
9,881,841
(5,547,456)
70,945,973

23,897,162
2,475,860
175,593
26,548,615
729,936
(100,323)
27,178,228

128,400
128,400

104,907,806
5,122,274
(1,057,655)
175,593
109,148,018
10,740,177
(5,647,779)
114,240,416

340,145
9,927
350,072
9,927
359,999

61,144,026
1,217,885
(1,055,821)
61,306,090
2,037,121
(5,537,470)
57,805,741

21,660,647
742,728
22,403,375
750,341
(100,323)
23,053,393

-

83,144,818
1,970,540
(1,055,821)
84,059,537
2,797,389
(5,637,793)
81,219,133

9,928
1

5,305,498
13,140,232

4,145,240
4,124,835

2018
2019
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25,088,481
128,400 33,021,283
1,728,767,100
1,728,767,100

BAHT
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
PARTICULARS

Cost
January 1, 2018
Purchases
Disposals/unused
Transfer in (out)
December 31, 2018
Purchases
Disposals/unused
Transfer in (out)
Transfer from property, plant
and equipment
December 31, 2019
Accumulated depreciation
January 1, 2018
Depreciation for the year 2018
Disposals/unused
December 31, 2018
Depreciation for the year 2019
Disposals/unused
December 31, 2019
Net book value
December 31, 2018
December 31, 2019
Fair value

Land and
improvement

Wharf, dam Building,
Other
Work in
and
warehouse and
structures construction
improvement improvement

Total

122,035,509
122,035,509
9,258,713
93,087

18,619,271
18,619,271
-

67,427,206 23,271,006
2,514,764
80,158
(1,057,655)
2,571,295
68,884,315 25,922,459
9,888,086
729,935
(5,583,744) (100,323)
-

175,593 231,528,585
2,488,789
5,083,711
(1,057,655)
(2,571,295)
93,087 235,554,641
1,121,690 20,998,424
(5,684,067)
(93,087)
-

131,387,309

18,619,271

1,127,228
74,315,885 26,552,071

1,127,228
1,121,690 251,996,226

-

17,090,561
389,748
17,480,309
362,344
17,842,653

63,559,863 21,034,498
1,222,796
742,728
(1,055,821)
63,726,838 21,777,226
2,111,074
750,341
(5,570,916) (100,323)
60,266,996 22,427,244

122,035,509
131,387,309

1,138,962
776,618

5,157,477
14,048,889

4,145,233
4,124,827

-

101,684,922
2,355,272
(1,055,821)
102,984,373
3,223,759
(5,671,239)
100,536,893

93,087 132,570,268
1,121,690 151,459,333
1,916,070,000
1,916,070,000

2018
2019
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PARTICULARS
Rental income from investments property
Direct operating expenses that generated rental income

BAHT
SEPARATE FINANCIAL
CONSOLIDATED
STATEMENTS
Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018 Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018
43,127,573
8,167,107

41,973,801
6,759,893

26,958,660
7,254,325

26,958,660
5,835,960

Assets fair value are appraised by independence appraiser as regulated by the Office of Securities and
Exchange Commission, Thailand.
In 2018, the independence appraiser evaluated assets by using valuation method, as follows :
1. Market Comparison Approach, the value is derived from comparison of market value of similar
properties or nearly substitutes for one another by compare other factors that affect assets valuation.
2. Residual Method of Valuation, the value of property in term of its ability to provide sufficient
income subtracted by direct development costs, indirect cost, return on investment and land
development interest cost. The residual value is the suitable value for investment or valuation of the
property.
3. Income Approach, the estimated income means calculate revenue from present assets then deducting
related expenses, the remain is net income for one year, that is the stability net income from assets
and convert net income to fix value by using the reasonable return rate.
4. Depreciated Replacement Cost Approach, the value is obtained by estimating the replacement cost
of new building and construction based on today’s construction cost. The replacement cost subtract
by the accrued depreciation of building based on condition and estimated useful life, the value is fair
value of building and construction. The market value of the subject property is equal to combine
market value of the land and fair value of building and construction.
Independence appraiser and the Company suggest that asset valuation by market comparison
approach is the suitable approach for Company’s land and construction’s appraisement, and
replacement cost approach of building for appraisal subsidiary company’s construction on the
Company’s land.
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The detail of appraisal assets in 2018
LOCATION

ASSET’S
CATEGORY
LAND AND
CONSTRUCTION
LAND AND
CONSTRUCTION
LAND AND
CONSTRUCTION

BANGPAKOK
SAPANPUT
SAMRAY
BANGPAKONG
SAMRAY (SUBSIDIARY COMPANY)
FAIR VALUE

LAND
CONSTRUCTION

THOUSAND BAHT
SEPARATE FINANCIAL
CONSOLIDATED
STATEMENTS

1,547,770

1,547,770

53,890

53,890

126,240

126,240

867
1,728,767

188,170
1,916,070
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January 1, 2018
Purchases
Disposals/unused
Transfer in (out)
Transfer from intangible asset
December 31, 2018
Purchases
Disposals/unused
Transfer in (out)
December 31, 2019
Accumulated depreciation
January 1, 2018
Depreciation for the year 2018
Disposals/unused
Transfer from intangible asset
December 31, 2018
Depreciation for the year 2019
Disposals/unused
December 31, 2019
Net book value
December 31, 2018
December 31, 2019

Cost

PARTICULARS

18,218,771
18,218,771
18,218,771
16,750,416
379,821
17,130,237
352,417
17,482,654
1,088,534
736,117

-

106,407,694
115,759,494

Wharf, dam and
improvement

106,407,694
106,407,694
9,258,713
93,087
115,759,494

Land and
improvement

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

225,744,910
237,179,795

151,658,292
10,880,115
162,538,407
11,496,735
(44,292)
173,990,850

374,077,936
14,205,381
388,283,317
13,997,833
(53,288)
8,942,783
411,170,645

Building, warehouse
and improvement

12,952,767
12,348,816

14,298,688
1,104,770
15,403,458
1,118,242
16,521,700

28,223,014
133,211
28,356,225
514,291
28,870,516

Other structures
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31,676,700
38,122,556

28,182,633
1,654,626
(2,750)
29,834,509
1,747,109
31,581,618

61,522,394
21,875
(33,060)
61,511,209
8,192,965
69,704,174

Utility systems

4,810,787
6,003,239

19,206,602
2,510,388
(419,026)
21,297,964
2,062,108
(435,197)
22,924,875

25,913,516
622,322
(427,087)
26,108,751
3,269,422
(450,059)
28,928,114

Tools and equipment

BAHT
CONSOLIDATED

15,433,713
25,931,225

30,408,259
4,765,694
(2,448,646)
5,791
32,731,098
7,179,605
(7,006,829)
32,903,874

40,578,374
9,237,008
(2,463,571)
813,000
48,164,811
16,942,130
(7,020,052)
748,210
58,835,099

Office furniture and
equipment

1,158,392
994,540

1,713,895
235,194
(1,021,055)
928,034
210,592
1,138,626

3,802,984
(1,716,558)
2,086,426
46,740
2,133,166

Vehicles

9,784,080
1,855,112

-

295,593
9,664,080
(175,593)
9,784,080
1,855,112
(9,784,080)
1,855,112

Work in construction

409,057,577
438,930,894

262,218,785
21,530,608
(3,891,477)
5,791
279,863,707
24,166,808
(7,486,318)
296,544,197

659,040,276
33,883,877
(4,640,276)
(175,593)
813,000
688,921,284
54,077,206
(7,523,399)
735,475,091

Total

- 19 BAHT
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
PARTICULARS

Office
Tools and
furniture and Vehicles
Utility systems
equipment
equipment

Work in
construction

Total

Cost
January 1, 2018
Purchases
Disposals/unused
December 31, 2018
Purchases
Disposals/unused
Transfer in (out)
Transfer to investments property
December 31, 2019
Accumulated depreciation
January 1, 2018
Depreciation for the year 2018
Disposals/unused
December 31, 2018
Depreciation for the year 2019
Disposals/unused
December 31, 2019
Net book value
December 31, 2018
December 31, 2019

5,352,952
5,352,952
5,352,952

173,387
(31,445)
141,942
61,305
203,247

8,241,751
1,254,488
(1,982,744)
7,513,495
553,790
(2,016,770)
748,210
6,798,725

2,036,375
2,036,375
2,036,375

15,804,465
1,875,438 3,129,926
(2,014,189)
1,875,438 16,920,202
24,322
639,417
(2,016,770)
(748,210)
(1,127,228) (1,127,228)
24,322 14,415,621

5,059,358
66,253
5,125,611
61,458
5,187,069

166,625
2,311
(31,445)
137,491
6,625
144,116

7,170,970
467,421
(1,981,891)
5,656,500
752,735
(2,009,619)
4,399,616

713,434
192,930
906,364
192,930
1,099,294

-

13,110,387
728,915
(2,013,336)
11,825,966
1,013,748
(2,009,619)
10,830,095

227,341
165,883

4,451
59,131

1,856,995
2,399,109

1,130,011
937,081

1,875,438
24,322

5,094,236
3,585,526

Some plots of lands are expropriated which currently waiting for the Bangkok Metropolitan
Administration to inform the Company (see also Note 24).
Krungdhep Document Company Limited’s building and warehouse were built on the
Company’s land under Lease Agreement of 1 year period, which can be renewed until the years
2025. And K.W.C. Logistics Company Limited’s warehouse was built on the Company’s land
under the Lease Agreement with renewal right of every year.
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12. INTANGIBLE ASSETS

- 20 -

PARTICULARS

Cost
January 1, 2018
Purchases
Unused
Transfer to plant and equipment
December 31, 2018
Purchases
Unused
Transfer in (out)
December 31, 2019
Accumulated amortization
January 1, 2018
Amortization for the year 2018
Unused
Transfer to plant and equipment
December 31, 2018
Amortization for the year 2019
Unused
December 31, 2019
Net book value
December 31, 2018
December 31, 2019
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BAHT
CONSOLIDATED
Softwares
Computer
during
softwares
installation
14,623,510
1,412,442
(269,297)
(813,000)
14,953,655
2,149,975
(2,331,666)
242,770
15,014,734

242,770
242,770
(242,770)
-

Total

14,623,510
1,655,212
(269,297)
(813,000)
15,196,425
2,149,975
(2,331,666)
15,014,734

10,391,645
1,214,626
(268,406)
(5,791)
11,332,074
1,316,894
(2,331,495)
10,317,473

-

10,391,645
1,214,626
(268,406)
(5,791)
11,332,074
1,316,894
(2,331,495)
10,317,473

3,621,581
4,697,261

242,770
-

3,864,351
4,697,261

- 21 BAHT
SEPARATE FINANCIAL
STATEMENTS
Total

PARTICULARS
Cost
January 1, 2018
Purchases
Unused
December 31, 2018
Purchases
Unused
December 31, 2019
Accumulated amortization
January 1, 2018
Amortization for the year 2018
Unused
December 31, 2018
Amortization for the year 2019
Unused
December 31, 2019
Net book value
December 31, 2018
December 31, 2019

3,142,058
609,300
(42,702)
3,708,656
90,356
(378,093)
3,420,919
1,719,761
552,447
(41,851)
2,230,357
512,718
(378,058)
2,365,017
1,478,299
1,055,902

13. TRADE AND OTHER PAYABLES
PARTICULARS
Trade payables
Other payables
Total trade and other payables

CONSOLIDATED
Dec. 31, 2019
1,173,859
26,652,375
27,826,234

BAHT

Dec. 31, 2018
1,350,924
30,156,215
31,507,139

SEPARATE FINANCIAL
STATEMENTS
Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018
9,669,567
10,741,050
9,669,567
10,741,050
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- 22 14. LIABILITIES UNDER FINANCIAL LEASES
PARTICULARS
Within one year
Over 1-5 years
Total minimum payment
Less Current portion of financial leases
Liabilities under financial leases-net

BAHT
CONSOLIDATED AND
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
Dec. 31, 2019
Dec. 31, 2018
217,153
212,030
738,304
938,952
955,457
1,150,982
(217,153)
(212,030)
738,304
938,952

Financial lease contract liabilities are fixed for monthly payment which will be completed
within 2021.
The portion of liabilities under financial leases due within one year was shown under current
liabilities.
15. PROVISION FOR LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,

Defined benefit obligation
Beginning balances
Add Current service cost
Past service cost
Interest cost
Actuarial (gain) loss from employee benefit plan
Ending balances
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BAHT
SEPARATE FINANCIAL
CONSOLIDATED
STATEMENTS
2019
2018
2019
2018
11,994,714 10,599,693
2,731,711 1,873,259
2,805,436
456,687
273,718
1,549,342 (751,956)
19,537,890 11,994,714

3,527,336
1,187,013
564,932
114,174
798,440
6,191,895

2,838,961
995,182
65,581
(372,388)
3,527,336
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The principal assumptions used in determining the employee benefit liabilities are shown as
follows:
PARTICULARS
Discount rate
Salary increase rate
Staff turnover rate (depending on age)

RATES PER ANNUM
SEPARATE FINANCIAL
CONSOLIDATED
STATEMENTS
Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018 Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018
1.57-1.8
2.79-3.28
1.76
2.79
6.0-6.5
5.5
6.0
5.5
0-28
0-33
0-18
0-20

On April 5, 2019, the new Labor Protection Act, announced in the Government Gazette, that
will become effective 30 days after its publication in the Government Gazette, the new Labor
Protection Act stipulates additional legal severance pay rates for employees who have worked for
an uninterrupted period of 20 years or more. Such employees are entitled to receive compensation of
not less than that of the last 400 days, based on the final wage rate. This change is considered a postemployment benefits plan amendment and the Company and its subsidiaries have additional
liabilities for long-term employee benefits. The Company and its subsidiaries have recorded the
effect of the change in the year then ended December 31, 2019 by recognizing past service costs as
expenses immediately in the consolidated statements of income amount of Baht 2.81 million
(separate financial statements amount of Baht 0.56 million).
16. LEGAL RESERVE

The Company set up legal reserve which duly met 10% of authorized share capital, in
compliance with the Public Company Act. This reserve is forbidden for dividend payment.
17. GENERAL RESERVE

The Company provided general reserve for using in general operation without specific
objective.
18. DIVIDEND PAYMENT AND DIRECTORS’ REMUNERATION

On April 22, 2019, the Ordinary General Shareholders’ Meeting was held and approved a
resolution to pay annual dividend and extra dividend at Baht 9.00 per share, respectively to the
shareholders of 6 million shares, totalling Baht 54.00 million and directors’ remuneration amounting
to Baht 5.00 million by fixing the payment date for dividend on May 16, 2019.
On April 23, 2018, the Ordinary General Shareholders’ Meeting was held and approved a
resolution to pay annual dividend and extra dividend at Baht 8.00 and Baht 10.00 per share,
Annual Report 2019

211

- 24 -

respectively to the shareholders of 6 million shares, totalling Baht 108.00 million and directors’
remuneration amounting to Baht 5.00 million by fixing the payment date for dividend on May 17,

2018.
19. EXPENSES BY NATURE

BAHT

PARTICULARS
Consumables used
Directors and management remuneration
Employee benefit expenses
Depreciation and amortization expenses
Plant and premises expenses
Tools and equipment expenses
Doubtful debt
Operating expenses
Finance costs
Total

SEPARATE FINANCIAL
STATEMENTS
Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018 Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018
CONSOLIDATED

6,701,087
15,920,875
121,211,589
28,281,091
19,188,048
8,402,617
512,487
42,848,278
24,986
243,091,058

6,413,181
16,568,824
75,317,986
24,715,774
12,872,180
7,265,420
(101,583)
32,579,498
40,754
175,672,034

15,920,875
13,884,761
4,750,224
4,934,333
915,125
6,276,556
24,986
46,706,860

16,568,824
11,584,270
3,636,634
4,186,575
794,257
6,308,769
29,609
43,108,938

20. INCOME TAX

Corporate income taxes of the Company and subsidiaries for the years ended December 31,
2019 and 2018 are calculated from the accounting profit after adjustment with some other revenues
and expenses which are exempted from income tax or being disallowable expenses in corporate
income tax computation.
Corporate income tax of the Company and subsidiaries for the years ended December 31,
2019 and 2018 was calculated at 20 percent.
Income tax expenses recognized in statements of income consist:
FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31,
The income tax for the years
Amortization of temporary differences
Income tax expenses
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BAHT
CONSOLIDATED
2019
25,778,863
(86,231)
25,692,632
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2018
22,225,623
810,321
23,035,944

SEPARATE FINANCIAL
STATEMENTS
2019
2018
2,027,148
2,577,767
(349,305)
(196,837)
1,677,843
2,380,930
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As at December 31, 2019 and 2018, the deferred tax assets (liabilities) arose from the
following temporary differences:
PARTICULARS

BAHT
SEPARATE FINANCIAL
CONSOLIDATED
STATEMENTS
Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018 Dec. 31, 2019 Dec. 31, 2018

Accumulated of temporary differences in the
statements of income
Unrealized gain on investments in Open-end Fund (2,050,035)
4,542,831
Allowance for doubtful accounts receivable
24,719,263
Allowance for doubtful other short-term loans
(56,652,927)
Calculate depreciation difference from tax rate
18,379
Financial leases
17,988,548
Provision for long-term employee benefits
3,894,000
Liabilities from accrued land expropriation
(7,539,941)
Total
Temporary differences in other comprehensive
income
- Recognized in other components of
shareholders’ equity
Unrealized gain on remeasuring available-forsale securities
- Recognized in retained earnings
Provision for long-term employee benefits
Total
Deferred tax assets (liabilities)

(1,475,325)
4,030,344
24,719,263
(51,155,070)
20,973
12,746,669
3,894,000
(7,219,146)

(1,144,561)
18,379
5,393,455
3,894,000
8,161,273

(1,027,561)
20,973
3,899,724
3,894,000
6,787,136

(2,226,741)

(2,557,241)

(2,226,741)

(2,557,241)

1,549,342
(8,217,340)

(751,955)
(10,528,342)

798,440
6,732,972

(372,388)
3,857,507

(1,643,468)

(2,105,668)

1,346,594

771,501
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- 26 21. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

The subsidiary has liabilities denominated in foreign currencies which are not covered by any
hedging as follows:
THOUSAND

CONSOLIDATED
December 31, 2019
December 31, 2018

PARTICULARS
Liabilities
- PORTION DUE WITHIN ONE YEAR
USD

FOREIGN
CURRENCY

TRANSLATED
TO BAHT

FOREIGN
CURRENCY

TRANSLATED
TO BAHT

0.48

14.41

10.70

348.92

22. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Company has accounting transactions with its related parties, which are related by
shareholding or having some shareholders or co-directors. Such business transactions consist of
services and loans which the rate of services and interest are in accordance with the market price as
same as incurred to the third party and under the mutually agreed conditions.
The following transactions incurred between the Company and following companies:
COMPANIES

Krungdhep Document Company Limited
KWC Logistics Company Limited
Bangkok Bank Public Company Limited
Bangkok Insurance Public Company Limited
Bangkok Life Assurance Public Company Limited
BBL Asset Management Company Limited
Green Spot Company Limited
Palang Sophon Company Limited
Aioi Bangkok Insurance Public Company Limited
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RELATIONSHIP
Subsidiary (Note 9)
Subsidiary (Note 9)

Related company by being its shareholder.
Related company by being its shareholder.
Related company by having co-directors.
Related company by having co-directors.
Related company by having co-directors.
Related company by having co-directors.
Related company by having co-directors.
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The significant related transactions are as follows :
TRANSACTIONS IN
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
1. Cash at bank
- Related parties
2. Investments in the Open-end Fund
- Related parties
3. Trade receivables
- Subsidiaries
- Related parties
Total
4. Other receivables
- Subsidiaries
5. Other payables
- Subsidiaries
6. Deposit received
- Subsidiaries
TRANSACTIONS IN STATEMENTS OF
INCOME
1. Rental income
- Subsidiaries
(Rental income is calculated on the
space occupied at the rate mutually
agreed in the contract.)
2. Storage fees income
- Related parties
(Storage fees income is calculated on
the storage quantity at the rate mutually
agree in the contract.)

BAHT
CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL
STATEMENTS
2019
2018

2019

2018

36,300,905

34,664,736

8,560,354

8,573,576

158,825,160

142,384,366

40,976,708

54,417,120

5,137,463
5,137,463

5,283,121
5,283,121

12,670,311
12,670,311

12,670,311
12,670,311

-

-

42,086

41,254

-

-

34,487

21,289

-

-

6,676,080

6,676,080

BAHT
CONSOLIDATED

SEPARATE FINANCIAL
STATEMENTS
2019
2018

2019

2018

-

-

25,248,660

25,248,660

15,972,517

15,805,860

-

-
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- 28 TRANSACTIONS IN STATEMENTS OF
INCOME
3. Income from sales
- Related parties
4. Service income
- Subsidiaries
(Service income is calculated by
sharing the Company’ s administrative
expenses in proportion to the service
rendered of group companies and the
estimate service rendered of Company’ s
unit to the group companies.)
5. Management fee income
- Related parties
(Management fee is calculated on cost
plus margin.)
6. Dividend income
- Subsidiaries
7. Interest income
- Related parties
8. Other incomes
- Subsidiaries
9. Cost of sales and services
- Related parties
10.Administrative expenses
- Subsidiaries
- Related parties
Total
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BAHT
CONSOLIDATED
2019

2018

49,520

38,335

-

-

13,092,370

-

SEPARATE FINANCIAL
STATEMENTS
2019
2018
26,679,600

13,122,108

-

-

26,679,600

-

49,999,524

68,999,307

216,993

50,382

63,365

-

-

478,114

473,278

2,483,490

2,458,160

191,926

190,508

625,483
625,483

631,400
631,400

568,397
298,696
867,093

577,590
283,742
861,332

166,047
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Financial information by business segments.
BAHT

Document Assets Rental
Consolidated
Eliminated
Storage
and Other
Financial
Items
Segment
Segments
Statements

For the year ended December 31, 2019

Warehouse
Segment

Rental income
Storage fees
Sale
Wharfage services
Services income
Total revenues
Cost of sales and services
Gross profit
Other incomes
Selling expenses
Administrative expenses and
directors’ remuneration
Finance costs
Income tax expenses
Profit for the year
Profit attributable to
Equity holders of the parent
Non-controlling interests
Investments property-net
Property, plant and equipment-net
Intangible assets-net

41,567,573
11,896,752
209,250

291,436,212
7,907,902
13,092,370

26,958,660
26,679,600

(25,398,660) 43,127,573
(457,456) 290,978,756
(4,620) 7,903,282
11,896,752
(26,679,600) 13,301,620

53,673,575
23,323,657

312,436,484
164,905,741

53,638,260
7,968,523

(52,540,336) 367,207,983
(23,793,541) 172,404,380

30,349,918

147,530,743

45,669,737

(28,746,795) 194,803,603

1,981,354
-

1,060,320
3,930,330

51,441,827
-

(50,681,637)
-

3,801,864
3,930,330

16,028,359
3,278,474

41,449,290
20,736,315

38,713,351
24,986
1,677,843

(29,459,638)
-

66,731,362
24,986
25,692,632
102,226,157
102,225,197
960

292,361

-

151,459,333

1,255,912

315,672,892

3,585,526

17,099

3,624,260

1,055,902

(118,730,411)

33,021,283

118,416,564 438,930,894
-
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For the year ended December 31, 2018

Warehouse
Segment

Document Assets Rental
Consolidated
Eliminated
Storage
and Other
Financial
Items
Segment
Segments
Statements

Rental income
Storage fees
Sale
Wharfage services
Services income
Total revenues
Cost of sales and services
Gross profit
Other incomes
Selling expenses
Administrative expenses and
directors’ remuneration
Finance costs
Income tax expenses
Profit for the year
Profit attributable to
Equity holders of the parent
Non-controlling interests
Investments property-net
Property, plant and equipment-net
Intangible assets-net

40,413,802
9,690,074
199,500

215,795,638
7,132,255
13,122,109

26,958,660
26,679,600

(25,398,660) 41,973,802
(464,874) 215,330,764
(5,405) 7,126,850
9,690,074
(26,679,600) 13,321,609

50,303,376
23,073,527

236,050,002
107,370,044

53,638,260
6,481,228

(52,548,539) 287,443,099
(23,794,700) 113,130,099

27,229,849

128,679,958

47,157,032

(28,753,839) 174,313,000

1,551,503
-

893,147
3,493,832

70,348,706
-

(69,676,585)
-

3,116,771
3,493,832

16,926,862
2,383,029

34,944,231
11,145
18,269,985

36,598,101
29,609
2,380,930

(29,461,845)
-

59,007,349
40,754
23,033,944
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91,853,892
91,853,054
838
232,275

-

1,321,879

295,271,975

21,846

2,364,206
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132,570,268 (107,714,062)

25,088,481

5,094,236 107,369,487 409,057,577
1,478,299

-

3,864,351

- 31 24. ACCRUED LAND EXPROPRIATION

Part of the Company’s land under Title Deeds Numbers 1578, 1582 and 1605 is in the highway
expropriated alignment areas under the Municipal Highway Expansion Project for Klong
Bangpakok Zone, Rasburana Road, B.E. 2541 (1998) in accordance with a Royal Decree. During
1998, the Company had received the first lot of land compensation from the Bangkok Metropolitan
Administration and in accordance with the result of the Court’s judgments, the Company must pay
back to Bangkok Metropolitan Administration. In 2010, the Company therefore estimated the
compensation that was supposed to be paid back to the Bangkok Metropolitan Administration as the
liabilities amount of Baht 3.89 million and recorded as expense in the statements of income with the
same amount. Currently it is pending to pay back the compensation to Bangkok Metropolitan
Administration.

25. COMMITMENT
25.1 The Company and subsidiaries have commitment from letters of guarantee issued by

commercial banks as follow:
PARTICULARS

Letters of Bank guarantee

BAHT
CONSOLIDATED
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
2019
2018
2019
2018
25,155,764
9,846,122
458,400
458,400

25.2 As at December 31, 2019, the subsidiary has credit facilities as follow :
Particulars
Krungdhep Document Company Limited
Overdrafts
Short-term loans
Credit Line Letters of Bank guarantee

Credit Line (Million Baht)
10
20
25

Collateral
Guaranteed by Krungdhep
Sophon Public Company Limited

25.3 Operating lease commitment and Service Agreement as follows :

The Company and subsidiaries have entered into several lease agreements in respect of the
lease of equipment and other services. The terms of the agreements are generally between 1 year to
5 years.
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As at December 31, 2019, the Company and its subsidiaries have totally minimum payment to
be paid in the future under the operating lease and Service Agreement as follows:
PARTICULARS

Within 1 year
Over 1 year but within 5 years
Total

CONSOLIDATED

5,959,976
1,696,588
7,656,564

BAHT
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

698,924
390,336
1,089,260

25.4 Capital expenditure commitments
As at December 31, 2019, the Company and subsidiary had capital expenditure commitments

regarding to the building construction contract and equipment as followings:
PARTICULARS

Asset construction contract

CONSOLIDATED

2,271,979

26. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

BAHT
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

1,219,479

The Company and its subsidiaries have information relating to the financial instruments both in
and off statements of financial position, as follows:
26.1 Accounting policies
Accounting policies are disclosed in Note 3 to the financial statements.
26.2 Risk from breach of contracts
Due to the contracting party does not follow the requirement in the contract which
caused damage to the Company and its subsidiaries.
The credit risk with respect to the concentration of trade accounts receivable is limited
due to the Company and its subsidiaries have a large number of customers and its credit
management and debt collection are efficient. Therefore, the Company and subsidiaries expect
no risk to have negative effect.
For financial assets shown in the statements of financial position, the book value of such
assets is net from various provisions to be estimated fair value. Such provisions are assumed
to be the value of risk expecting to be incurred from breach of contracts.
26.3 Risk relating to interest rate
Risk from the fluctuation in interest rate may have negative effect to the Company and
its subsidiaries for the current and the following years. The Company and its subsidiaries
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expect that they can manage the contingent risk, due to the Company has set up a plan and
follow up the situation closely.
26.4 Fair value of financial instruments

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of financial
instruments.
Financial assets shown at book value which equal to estimated fair value.
Financial liabilities shown at book value which equal to estimated fair value. Loans
carrying interest rates close to the market rates.

27. CONTRIBUTION TO PROVIDENT FUND

The Company and its subsidiaries have set up and registered provident fund on January 1,
1999, in compliance with the Provident Fund Act B.E. 2530 (1987), in order to be the savings and
welfare promotion, as well as the fringe benefits upon resignation or retirement to its employees
according to the Company’s regulation. The employees contribute one portion and another portion
by the Company at 5-10 % of their basic salaries. It has also appointed the Bangkok Capital Asset
Management Company Limited to be the fund manager.
Provident fund contributions made by the Company and its subsidiaries for their employees
are recorded as expenses in the statements of income for the years ended December 31, 2019 and
2018 as follows:
BAHT
PARTICULARS
Krungdhep Sophon Public Company Limited
Krungdhep Document Company Limited
KWC Logistics Company Limited
Total

CONSOLIDATED
2019
1,061,566
1,844,922
344,989
3,251,477

2018
1,038,217
1,763,846
325,116
3,127,179

SEPARATE FINANCIAL
STATEMENTS
2019
2018
1,061,566 1,038,217
1,061,566 1,038,217

28. CAPITAL MANAGEMENT

The main objectives of the Company and subsidiaries in capital management are to provide the
appropriate financial structure and maintain ability to continue their business as a going concern in
order to generate returns for shareholders and benefits for other stakeholders.
The Company and its subsidiaries have debt-to-equity ratios as follows:
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PARTICULAR
Debt-to-equity ratio

- 34 CONSOLIDATED
2019
0.12 : 1

2018
0.12 : 1

SEPARATE FINANCIAL
STATEMENTS
2019
2018
0.08 : 1
0.08 : 1

29. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
On February 19, 2020, the Board of Directors of the Company Meeting No.1/2020 was held and
approved a resolution to pay Annual Dividend to shareholders at Baht 9.50 per share totaling
amount Baht 57 million. Such dividend will be proposed for approval in the next Ordinary General

Shareholders’ Meeting.

30. FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL
2020.
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These financial statements were duly approved by the Company’s directors on February 19,
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